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สารจากประธาน 

 ในปี 2562 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการ

ดาํเนินธุรกิจเพ่ือกา้วเขา้สู่การเป็นบริษทัประกันวินาศภยัท่ีให้บริการเป็นอย่างดีเลิศ และให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอย่างย ัง่ยืน   

บริษทัฯให้ความสาํคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รองรับการ

ขยายตลาดธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมประกนัภยัในอนาคต 

 ผลประกอบการในปี 2562 ของบริษทัลดลง เน่ืองจากมีจาํนวนกรมธรรมประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน ร้อยละ 250 แต่เน่ืองจากมีเบ้ียประกนัภยัท่ีตํ่าและความคุม้ครองสูงจึงส่งผลใหเ้กิดค่าสินไหมทดแทนสูงข้ึนตาม อีกทั้งใน

ปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกนัภยัพืชผล ในปีการผลิต 2562 ซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้อยา่งหนกัในรอบ 50 ปี 

ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือครอบคลุมพ้ืนท่ี 519,266 ไร่ โดยจงัหวดัท่ีไดรั้บความเสียหายสูงสุด คือ ขอนแก่น ชยัภูมิ 

เชียงราย และเพชรบูรณ์ ตามลาํดบั โดยโครงการประกนัภยัพืชผล เกิดข้ึนเน่ืองจาก รัฐบาลมีมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงใหก้บั

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั เพ่ือให้เกษตรกรเขา้ถึงระบบการประกนัภยัพืชผล และตระหนักถึง

ประโยชน์ของการนาํเอาระบบประกันภยัมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง จึงส่งผลให้ บริษทัฯ ตอ้งชดใชค้่าสินไหม

ทดแทนตามอตัราท่ีรับไว ้โดยมีสญัญาประกนัภยัต่อมารองรับ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราการชดใชค้่าสินไหมทดแทนสาํหรับประกนัภยั

พืชผลอยูใ่นเกณฑท่ี์รับได ้  

 แผนการดาํเนินธุรกิจ มีการคาดการณ์วา่ในปี 2563 บริษทัฯ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 0.15 และบริษทัฯ 

ยงัคงแสวงหาพนัธมิตรใหม่ทางการตลาดท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ในการเพ่ิมเบ้ีย

ประกนัภยัรับตรงของบริษทั และบริษทักาํลงัพฒันาท่ีจะขยายฐานลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทางการขายประกนัภยัทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยพฒันาระบบ IT และบุคคลากรควบคู่ไปกบัการบริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 การบริหารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด                     

ความสมดุลในทุกภาคส่วน จากระดับคณะกรรมการ สู่ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ                                          

“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” รวมทั้งนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเพ่ือการบริหารจดัการท่ีดี โดยบริษทัได้

ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้มีการเขา้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับ

ใชใ้นการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความเอาใจใส่พนกังานเป็นอยา่งดี เพื่อใหบ้ริษทัมี

ความมัน่คงและสร้างประสิทธิภาพการทาํงานภายในองคก์ร 

 ท้ายท่ีสุดน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย พนักงาน และผูบ้ริหารทุกท่าน               

โดยคณะกรรมการบริษทัจะยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือพฒันาบริษทัให้

เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

              (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา) 

                     ประธานกรรมการ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   

 บริษทัฯ มุ่งดาํเนินงานเพ่ือการให้บริการท่ีดีสาํหรับลูกคา้ และสร้างรากฐานทางการเงินให้มัน่คงแข็งแกร่ง พฒันาการ

กาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร และผูถื้อหุ้นอยา่งย ัง่ยืนและมัน่คงในระยะยาว ตลอดจน

มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีสูงข้ึนตลอดไป  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในปี 2562 คณะกรรมการ

ไดมี้การพิจารณาทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมาย เพ่ือใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ 

 วิสัยทัศน์ 

  “จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ” 

 พนัธกิจ 

 มุ่งมัน่และพฒันาในผลิตภณัฑ ์และบริการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้ง

ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนร่วมไดทุ้กฝ่าย 

 เป้าหมาย 

 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นทุกระดบั รวมไปถึงการจดัหา

ขอ้มูล และเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับประกนัภยั เพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั

อยา่งสูงสุด  และเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกบั

การเพ่ิมพนูความรู้ท่ีจาํเป็นต่อองคก์รเพ่ือให้เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมาย

ใหมี้อตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับ ร้อยละ 5 และเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในปี 

2564 โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

  - ด้านการตลาด  บริษทัฯ จะทาํการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยอาศยัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Smart Phone เพื่อให้ผูเ้อา

ประกนัภยัสามารถเลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อให้สามารถขยาย

ฐานกลุ่มลูกคา้เดิมสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมต่อธุรกิจประกนัภยัของบริษทัฯ    

  - ด้านการปฏิบัติการ  บริษทัฯ จดัให้มีการพฒันาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนัไป เพ่ือเป็นการพฒันาการ

ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  - ด้านการลงทุน   ทางบริษัทฯ จะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการลงทุนท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดนมี

ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ซ่ึงสามารถลงทุนไดต้ามประกาศเร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน ของสํางาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหผ้ลประกอบการของบริษทัมีทิศทางท่ี

เพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือไปจากการรับประกนัภยั 
 

  

 

 

 

 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

3 

 การเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีส าคัญ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เดิมช่ือ “ บริษทั ซุ่นเฮงหลีประกนัภยั จาํกดั ” ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2492 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั 

การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการประกนัภยัรถยนต ์

โดยในปี พ.ศ. 2518 บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั ” 

 พ.ศ. 2523 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท 

 พ.ศ. 2526 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท  

 พ.ศ. 2534 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท 

 พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท                          

ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 พ.ศ. 2537 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั ในช่ือ “บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)”  

ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 327 

 พ.ศ. 2549 บริษทัฯ ไดรั้บ “รางวลัเกียรติยศบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการพฒันาการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 3” จาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 120 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั 12 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท  

 ปัจจุบัน บริษทั จรัญประกันภยั จํากัด (มหาชน) ตั้ งอยู่ท่ี อาคารจรัญประกันภัย เลขท่ี 408/1 แขวงสามเสนนอก               

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทะเบียนเลขท่ี 0107537000807 (บมจ.327) โทรศพัท์ 02-276-1024, www.charaninsurance.co.th 

ไดด้าํเนินกิจการธุรกิจประกนัภยัมาดว้ยความมัน่คงเขา้สู่ปีท่ี 70 โดยบริษทัฯ โดยมีจาํนวนหุ้นสามญั 12 ลา้นหุ้น และมีทุนจด

ทะเบียน 120 ลา้นบาท ชาํระแลว้เตม็มูลค่า ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

http://www.charaninsurance.co.th/
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ธุรกิจหลกัของ บริษทั จรัญปนะกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ด้านการประกันภัย  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเป็น     

  - การรับประกันภยัโดยตรง เป็นการรับประกันภยั ผ่านตวัแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้า  นิติบุคคล 

สถาบนัการเงิน และลูกคา้โดยตรง          

  - การรับประกนัภยัต่อจากบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืน ๆ                        

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับประกนัวนิาศภยัตามประเภทการรับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ การรับประกนัอคัคีภยั การ

รับประกนัภยัทางทะเล และลอจิสติกส์ การรับประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการรับประกนัภยัรถยนต ์  

 2. ด้านการลงทนุ 

 บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายไดส้าํคญัอีกทางหน่ึง

ให้แก่บริษทัฯ โดยการเลือกลงทุนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดับความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และมีสภาพคล่องในการ

เปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดสาํหรับส่วนท่ีบริษทัฯตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน 

และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 การให้กู้ยืมเงิน              

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร  

โครงสร้างรายได้   

 โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น  2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการลงทุน 

โดยมีรายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 ดงัน้ี     

กลุ่มธรุกิจ 

ปี  2562 ปี  2561 ปี  2560 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(%) 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(%) 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(%) 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ*       

      1.1  เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 29.07 7.10 30.29 16.51 31.69 16.43 

      1.2  เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 5.41 1.32 5.62 3.05 5.33 2.76 

      1.3  เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 303.53 74.14 102.43 55.81 108.04 56.00 

      1.4  เบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็ – สุทธิ 17.42 4.26 17.51 9.54 16.90 8.76 

รวม 355.43 86.82 155.85 84.91 161.96 83.95 

2.  รายไดจ้ากการลงทุน 20.10 4.91 20.19 11.00 20.77 10.76 

3.  รายไดอ่ื้น ๆ 33.86 8.27 7.51 4.09 10.20 5.29 

รวม 409.39 100.00 183.55 100.00 192.93 100.00 
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การตลาดและการแข่งขัน 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโนม้ชะลอตวั โดยขยายตวัตํ่ากวา่ประมาณการเดิมและตํ่ากวา่ระดบัศกัยภาพมากข้ึนมาก 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าชา้ของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และภยัแลง้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

และการจา้งงานท่ีเก่ียวเน่ืองจาํนวนมาก โดยการท่องเท่ียวมีแนวโนม้ลดลงจากท่ีประมาณการไวเ้ดิมมาก และการส่งออกสินคา้มี

แนวโนม้ลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคดว้ย สาํหรับดา้นอุปสงคใ์น

ประเทศ การใชจ่้ายภาครัฐมีแนวโนม้ขยายตวัตํ่าลงจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีล่าชา้และยงัมีความไม่

แน่นอนสูง นอกจากน้ี การบริโภคภาคเอกชนยงัไดรั้บแรงกดดนัจากรายไดค้รัวเรือนท่ีมีแนวโนม้ชะลอลงมากข้ึนทั้งครัวเรือนใน

ภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงภาครัฐและ ธปท. ไดอ้อกมาตรการทางการเงิน การ

คลงัต่างๆ ถือเป็นการช่วยเหลือท่ีตรงจุด 

 ภาวะการเงินท่ีผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงทรงตวัอยู่ในระดับตํ่า อตัราผลตอบแทน

พนัธบัตรรัฐบาลปรับลดลง สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่สินเช่ือภาคธุรกิจมีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้ม

เศรษฐกิจ ดา้นอตัราแลกเปล่ียน แมว้า่เงินบาทอ่อนค่าลงบา้งเม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้ คู่แข่ง แต่ยงัอาจไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัพ้ืนฐาน

ของเศรษฐกิจไทยและมีแนวโนม้ผนัผวน 

 แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกับปี 2562 โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพฒันา (R&D) เพื่อพฒันา

ผลิตภัณฑ์ใหม่  และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึงลงทุนในส่วนของอุปกรณ์และเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติ                              

(Automation System) เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในระยะยาวเป็นหลกั 

 ภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัหลายๆ ค่ายประเมินวา่เบ้ียประกนัภยัน่าจะเติบโตไดต้ั้งแต่ระดบั 1.5 ‟ 3%เป็นไปในทิศ

ทางการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย ส่วนการปรับเพ่ิมความคุม้ครองประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัท่ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นเดือน

เมษายนปี 2563 นั้น “นายอานนท ์วงัวสุ”  นายกสมาคมประกนัวนิาศภยั คาดวา่มีผลกระทบไม่มาก เพราะอตัราการชดใชค้่าสินไหม

ทดแทนกรณีเสียชีวตินั้น ถือวา่นอ้ยเม่ือเทียบกบัค่าซ่อม ค่าอะไหล่ โดยเฉพาะรถยนตใ์หม่ป้ายแดง ท่ีเป็นเบ้ียอู่หา้งซ่ึงขาดทุนกนัมาก 

คาดว่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ท่ีซ่อมอู่ห้าง จาํเป็นตอ้งถูกปรับเบ้ียเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 10% ทางดา้นปัจจยัทา้ทายจากภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม หวงัวา่คร่ึงหลงัของปี 2563 สงครามการคา้จะดีข้ึน หรือมีความชดัเจนข้ึน การส่งออกไทยอาจจะดีข้ึน ส่วนโครงการลงทุน

ภาครัฐท่ีจะดาํเนินการต่อเน่ือง ในทางออ้มจะช่วยทาํใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมา เช่น การสร้างอสังหาริมทรัพยบ์นแนว

รถไฟฟ้า กบัแนวถนน หรือแมแ้ต่รถไฟความเร็วสูง  คือการเช่ือมโยงของธุรกิจแต่ละภาคเป็นหน่ึงเดียวกนั ทุกอยา่งก็จะดีข้ึน และ

การท่องเท่ียวยงัเติบโตต่อเน่ือง ยอ่มส่งผลดีต่อประกนัภยัอ่ืนๆ เช่น ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัอคัคีภยับา้นท่ีอยูอ่าศยั ประกนัภยั

ขนส่งทางทะเล และประกนัภยัการเดินทาง เป็นตน้ 

 สถานการณ์การแข่งขนัดา้นราคาในปี 2563 “ยังคงรุนแรง” โดย  “นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล” มีมุมมองว่าทุกบริษทั

พยายามให้อตัราการต่ออายุสาํหรับลูกคา้เดิมผ่านการติดต่อบริษทัโดยตรงเพ่ิมข้ึน การส่งงานต่ออายลูุกคา้ดีลเลอร์หรือไฟแนนซ์ 

อาจหลุดค่อนขา้งมาก  ส่วนลูกคา้ประวติัขบัขี่ดีนั้น ยงัลดเบ้ียได ้1-2% แมค้วามคุม้ครองประกนัภยัจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนก็ตาม 

 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ในปี 2563 เบ้ียประกนัภยัใหม่ๆ อาจจะไม่ไดโ้ตมาก แต่จะมีการปรับเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ในส่วนท่ี

ขาดทุน ส่วนการประกนัภยัสุขภาพพว่งบตัรสวสัดิการผูมี้รายไดน้อ้ยนั้น ยงัตอ้งรอในปี 2563 วา่รัฐบาลจะออกมาอยา่งไรในการเพ่ิม

สวสัดิการ 
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 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  
การประกัน

อัคคีภัย 

การประกันภัย                

ทางทะเลและขนส่ง 

การประกันภัย

รถยนต์ 
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตัวเรือ สินค้า พ.ร.บ. สมัครใจ 
ความเส่ียง

ภัยทรพัย์สิน 

ความรับผดิ

ต่อบคุคล 

ภายนอก 

อุบัติเหตุ

ส่วนบคุคล 
สขุภาพ อ่ืนๆ 

จาํนวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ
โดยตรง 

35.83 - 8.19 299.66 20.04 25.16 0.31 1.22 - 20.84 411.25 

สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั 

8.71% 0% 1.99% 72.87% 4.87% 6.12% 0.07% 0.30% 0% 5.07% 100.00% 

 การแบ่งส่วนตลาดประกนัวนิาศภยัในปี 2562 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดจ้าํหน่ายกรมธรรมเ์ป็นจาํนวน 

433,846 กรมธรรม ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 213.70  โดยมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั้งส้ิน 53,005466,000 บาท ลดลงร้อยละ 4.57  
หน่วย : บาท 

ประเภทการรบัประกันภัย 
จ านวนกรมธรรมป์ระกันภัย เบี้ยประกันภัยรับตรง (บาท) ประมาณการส่วน

แบ่งตลาด* 2561 2562 อัตรา (%) 2561 2562 อัตรา (%) 

อคัคีภยั 8,343  7,834  -6.10%     37,053,755.24   35,826,413.02  -3.31% 0.347% 

ทางทะเลและขนส่งสินคา้ 3,523  3,345  -5.05%       9,899,946.00  8,185,362.00  -17.32% 0.156% 

พ.ร.บ. 119,467  418,141  250.01%     83,166,305.37  299,661,349.58  260.32% 1.652% 

รถยนตภ์าคสมคัรใจ 5,748  3,272  -43.08%     24,494,822.00  20,042,708.00  -18.18% 0.017% 

ทรัพยสิ์น 451  458  1.55%     26,292,010.50  25,155,771.00  -4.32% 0.106% 

ความรับผิดตามกฎหมาย 38  47  23.68%          274,603.45  310,788.45  13.18% 0.010% 

อุบติัเหต ุ 497  517  4.02%       1,214,318.00  1,215,967.00  0.14% 0.005% 

เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ 231  232  0.43%       2,207,275.00  20,840,497.06  844.17% 0.208% 

รวมทั้งส้ิน 138,298  433,846  213.70%   184,603,035.56    411,238,856.11  122.77% 0.180% 

ท่ีมาของขอ้มูลประมาณการส่วนแบ่งตลาด* เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 :  https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2  

https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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 แนวโน้มทางการตลาด 

 ในปี 2563 บริษทัตั้งเป้าหมายท่ีจะมีเบ้ียประกนัภยัรับลดลงร้อยละ 12 เน่ืองจากทางบริษทัคาดวา่เบ้ียประกนัภยัรถยนต์

ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) จะมีปริมาณลดลงจากการแข่งขนัท่ีสูงและความคุม้ครองท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน จึงมุ่งเนน้การขยายตลาดดา้นการ

ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยมีเป้าหมายของส่วนแบ่งทางการตลาดรวมอยูท่ี่ร้อยละ 0.15 เน่ืองจากเบ้ียประกนัภยั พ.ร.บ. ท่ี

คาดวา่จะมีการปรับตวัลง แต่บริษทัยงัคงมีพนัธมิตรใหม่ทางการตลาดท่ีมีเครือข่ายการขายกรมธรรมท่ี์เขม้แข็งทั้งทางดา้นตวัแทน

และนายหนา้ ซ่ึงถือวา่เป็นกาํลงัหลกัสาํคญัในการช่วยเพ่ิมยอดของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของบริษทั และหาช่องทางการจาํหน่าย

อ่ืนๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นบริษทัจะยงัคงรักษาไวซ่ึ้งการบริการท่ีดีกบัลูกคา้ และคู่คา้ของบริษทั รวมถึงดาํเนินงาน

ดา้นการบริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจส่งผล

กระทบและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั ลูกคา้หรือผูเ้อาประกนั รวมถึงคู่คา้ของบริษทั  

 ตลาดเป้าหมาย 

ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2563) ปีท่ี 2 (พ.ศ. 2564) ปีท่ี 3 (พ.ศ. 2565) 

บริษัทคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม

ชะลอตัว บริษัทพยายามท่ีจะรักษาฐาน

ลูกคา้เดิมและขยายฐานของลูกคา้ใหม่ผา่น

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยพฒันาระบบ IT และ

บุคลากรควบคู่ไปกบัการบริหารทรัพยากร

ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

ธุรกิจหรือผู ้บ ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 

รวมถึงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงการ

ประกนัภยัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยพฒันา

ระบบ IT และบุคลากรควบคู่ไปกับการ

บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ

ธุรกิจหรือผู ้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 

รวมถึงการพฒันาช่องทางการเข้าถึงการ

ประกันภัยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย

พฒันาระบบ IT และบุคลากรควบคู่ไปกบั

ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ท่ี มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์สูงสุด 
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 ในปี 2562 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีบริษทัประกนัวนิาศภยั จาํนวนทั้งส้ิน 62 บริษทั โดยเป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจประกนัเป็น

บริษทักลางฯ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จาํนวน 1 บริษทั โดยภาพรวมคาดวา่ธุรกิจประกนั

วนิาศภยัมีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงโดยประมาณ 177,499 ลา้นบาท   

 ตารางเปรยีบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธรุกิจประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ท่ีมาของขอ้มูลเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยั ประจาํไตรมาส 3 เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 :  
 https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2  

 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทการรบัประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 

ปี 2562 ปี 2561 เพิม่(ลด)% 

อัคคีภัย 7,753 7,850 (1.24) 
ภัยทางทะเลและขนส่ง                                                           4,135 4,192 (1.36) 
          ตวัเรือ 322 281 14.60 

          สินคา้ 3,813 3,910 (2.02) 
ภัยรถยนต์ 102,197 99,803 5.40 
          ภาคสมคัรใจ 91,201 86,204 5.80 

          ภาคบงัคบั 13,996 13,599 2.92 
ภัยเบ็ดเตล็ด                                                                                           60,414 57,680 4.74 
          ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 16,772 16,128 4.00 

          ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                             2,065 1,993 3.61 

          อุบติัเหตุส่วนบุคคล                                      22,328 21,392 4.38 

          สุขภาพ 7,994 7,008 14.07 

          อ่ืน ๆ 9,513 9,458 0.58 
รวม 177,499 169,525 4.70 

https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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กลยุทธ์และการแข่งขัน 
 บริษทัฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้ งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ                 

ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั รวมถึงการตอ้งเผชิญกบักฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของสากล บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดมี้การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง แลว้นาํมาวางแผนกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 

และการบริหารเงินกองทุนของบริษทัฯ ในระยะ 3 - 5 ปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ซ่ึงเป้าหมายการ

ขยายงานของบริษทัฯ จะไม่คาํนึงถึงเฉพาะผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่จะประเมินความคุม้ค่าของผลตอบแทน

กบัความเส่ียงในแต่ละดา้น รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ 

จึงเนน้สร้างประกนัภยันวตักรรมใหม่และขยายงานดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้

เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจและเพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเล่ียงการแข่งขนัทางดา้นราคา โดยการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะทาํภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือใหเ้กิดการ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทางบริษทัฯ มี

การพฒันาและขยายช่องทางการจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลาย พฒันาการบริการและเสริมสร้าง คุณภาพบุคลากร รวมทั้งพฒันาและ

ปรับปรุงระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน และเพ่ือรองรับงานดา้นการรับประกนัภยัท่ีจะขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํให้การ

บริการมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด รวมถึงสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มความตอ้งการไดม้ากยิง่ข้ึน   

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยมีผลิตภณัฑป์ระกนัภยัทั้งหมด 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1. การประกันอัคคีภัย          
 เป็นการรับประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ท่ีอยูอ่าศยั อาคาร บา้น ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิชย ์โรงงาน 

และ/หรือ ทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง สต๊อกสินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งการรับ

ประกนัภยัไดเ้ป็น ดงัน้ี     

 - การประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัย  เป็นการใหค้วามคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า (รวมถึง

ความเสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผา่) ภยัระเบิด ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากอากาศยาน 

ภยัเน่ืองจากนํ้ า อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมาของนํ้ า หรือไอนํ้ า (และคุม้ครองภยัธรรมชาติ 4 

ภยั ไดแ้ก่ ภยัจากลมพายุ ภยัจากนํ้ าท่วม ภยัจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ํ้ า หรือสึนามิ และภยัจากลูกเห็บ 

บริษทัฯ จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 20,000 บาท / ปี) และยงัมีการขยายความ

คุม้ครองค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว (ตามเง่ือนไขการประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั)   

 - การประกันอัคคีภัย  เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส ท่ีใช้

สาํหรับทาํแสงสวา่ง หรือประโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัเท่านั้น ส่วนความเสียหายเน่ืองจากภยัเพ่ิมพิเศษ เช่น ภยัระเบิด ภยัเน่ืองจากนํ้ า 

(ไม่รวมนํ้ าท่วม) ภยัลมพาย ุภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยัจึงจะไดรั้บความคุม้ครอง 

 2. การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์        
 เป็นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ โดยทางเดินเรือทะเล และการขนส่งทางบกโดย

รถยนต ์รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีเอา
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ประกนัภยัในระหวา่งการขนส่งท่ีนาํเขา้ในประเทศ และส่งออกต่างประเทศท่ีเกิดความเสียหายจากภยัทางทะเล ความเสียหายจากภยั

ธรรมชาติต่างๆ และยงัใหค้วามคุม้ครองพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การลกัขโมย ภยัสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน เป็นตน้ 

 3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด          
 เป็นการประกนัภยัประเภทหน่ึงของการประกนัวินาศภยั ซ่ึงให้ความคุม้ครองต่อความสูญเสีย และความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากภยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากความคุม้ครองของการประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัทางทะเล

และขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกนัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 

-  ประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น -  ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (เน่ืองจากภยักรมธรรมค์วามเส่ียงภยัฯ) 

-  ประกนัภยัอุปัทวเหตุ คุม้ครองสิทธิการเช่า -  ประกนัภยัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม  

-  ประกนัการก่อสร้างทุกชนิด -  ประกนัภยัเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูรั้บเหมา 

-  ประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั -  ประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้าและถงัอดัความดนั 

-  ประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ -  ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม 

-  ประกนัภยั PA 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) -  ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง 

-  ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม -  ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางสาํหรับธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์

-  ประกนัภยัโรคมะเร็ง -  ประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

-  ประกนัภยัสาํหรับเงิน -  ประกนัภยัโจรกรรม 

-  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก 

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

-  ประกนัภยัสาํหรับกระจก 

-  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี  3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคุม 

-  ประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก  -  ประกนัภยัคุม้ครองผูพ้กัในหอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 

-  ประกนัภยัซ่ือสัตย ์ -  ประกนัภยัขา้วนาปี, ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 

-  ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด  -  ประกนัภยัร้านทอง 

-  ประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย -  ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 

-  ประกนัภยัอิสรภาพก่อนกระทาํความผดิ -  ประกนัภยัอิสรภาพหลงักระทาํความผดิ  

-  ประกนัภยัป้ายโฆษณา -  ประกนัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง 

-  ประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน -  ประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน 

-  ประกนัภยัเพ่ือการใชเ้รือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใชใ้นกิจการพอ

เศษประเภทเจต็สกีเพ่ือเช่า 

-  ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารและการใช้คืน

ใหแ้ก่บริษทั 

-  ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายท่ีเกิดจากความบกพร่องใน

การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบตาม

กฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 

-  ประกนัภยัอุบติัเหตุประเภทผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ 

-  ประกนัภยัการดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 4. การประกันภัยรถยนต์  

  เป็นการรับประกนัความเส่ียงภยัของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุม้ครอง การสูญหาย และความเสียหายของตวัรถ 

อุปกรณ์ประจาํรถถูกลกัขโมย ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

ของบุคคลภายนอก รวมทั้ งความคุ้มครองพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประกันตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งการรับ

ประกนัภยัไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
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  - การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตอ้งจดัให้มีประกนัภยัตามความ

คุม้ครองท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ การประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “การประกนัภยั พ.ร.บ.” เป็นการประกนัภยัตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ี

กาํหนดใหเ้จา้ของรถซ่ึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พ่ือใชต้อ้งจดัใหมี้การประกนัภยั พ.ร.บ. (เวน้แต่ รถท่ี พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวน้ไว ้เช่น รถของ

สาํนกัพระราชวงั รถสาํหรับเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นตน้) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 

บาท 

  - การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตดัสินใจทาํประกนัภยัรถยนต์

ของตนดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั

ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

   ประเภท ท่ี 1: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนตท่ี์

เอาประกนัภยั จากอุบติัเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรือไฟไหม ้ไม่วา่จะเป็นการเสียหายทั้งคนัหรือบางส่วน  

   ประเภท ท่ี 2: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

จากการสูญหายหรือไฟไหม ้

   ประเภทท่ี 3: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

   ประเภทท่ี 4: ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกเท่านั้น 

   ประเภทท่ี 5: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ท่ีเอาประกนัภยั อุปกรณ์เคร่ือง

ตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจาํอยูก่บัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบกและตอ้งมีคู่กรณี

เท่านั้น 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 

 

 
 

 

หน่วย: พันบาท 

 2562 2561 2560 

ฐานะทางการเงิน    

สินทรัพยร์วม 900,350 799,506 807,480 

หน้ีสินรวม 371,788 222,998 205,429 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 528,562 576,507 602,051 

ผลการด าเนินงาน    

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 414,856 188,683 198,869 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 355,427 155,854 161,956 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 122,264 63,833 57,855 

รายไดจ้ากการลงทุน 20,103 20,194 20,769 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 46,227 43,297 46,447 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (31,051) 6,200 13,292 

เทียบต่อหุ้น (บาท)    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (2.59) 0.52 1.11 

เงินปันผล 0.50 0.50 1.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 44.05 48.04 50.17 

อัตราส่วนทางการเงิน (%)    

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  (3.65) 0.77 1.65 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.87 2.98 3.06 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (5.62) 1.05 2.22 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 119.31 96.15 90.09 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษทั   :  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  :  CHARAN 

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107537000807 (บมจ. 327)    

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  รับประกนัวนิาศภยั 

สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ :  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์  :  0-2276-1024 

โทรสาร   :  0-2275-4919 

E-mail   :  charanins@charaninsurance.co.th  

URL   :  www.charaninsurance.co.th 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  :  120,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั :  12,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ  :  10 บาท 

สาขาขอนแก่น  :  เลขท่ี 377/1-3 หมู่ 12 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

   โทรศพัท ์ 0-4347-2295-6 

สาขาเชียงใหม่  :  เลขท่ี 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

                                  โทรศพัท ์0-5380-6616-8 

สาขากระบ่ี  :  เลขท่ี 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  

   โทรศพัท ์0-7562-4083-4 

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

        โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

สาํนกังานผูต้รวจบญัชี :  บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

และผูส้อบบญัชี  316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2  

   โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982    

และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

    และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

    และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
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ปัจจัยความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียง 

 บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผู ้

ถือหุ้นไดใ้นระยะยาว เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง 

บริษทัฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ

ความเส่ียง ติดตามและกาํกบัดูแลความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดย

อาศยักรอบการบริหารความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตพ้ื้นฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงช่วยลด

ผลกระทบจากความผนัผวนของความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีกระบวนการติดตามและทบทวนการ

บริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบโดยต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเป็นผูดู้แลและติดตามความ

เส่ียงในแต่ละดา้น และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดก้าํหนดปัจจยัความ

เส่ียงไว ้11 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดาํเนินงานและการนําไป

ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยี และความคาดหวงัของสาธารณชน  อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผล

ประกอบการของบริษทัฯ 

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และวางแผนดาํเนินงานให้สอดคล้องกับ

วสิยัทศัน์ของบริษทัฯ อีกทั้งยงัทาํการติดตามและควบคุมการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ พร้อมทั้งกาํหนดสัญญาณเตือนในกรณีท่ี

ผลการดาํเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขนั กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึง

การส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในบริษทั เพ่ือเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ให้ประสบผลสําเร็จ 

 ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัภยัรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ อาจ

ลดลงหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้บริษทัฯ มีแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงน้ี โดยเน้นท่ีการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโต สามารถทาํกาํไรได ้รวมถึงการขยายงานทางดา้นออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายมากยิง่ข้ึน   

 2.  ความเส่ียงด้านประกันภัย (Insurance Risk)       

 ความเส่ียงด้านประกันภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการกาํหนดเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการพิจารณารับประกนัภยั  
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 ความเส่ียงดา้นประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า

สินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  รวมถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของ

ผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั  

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นประกนัภยั โดยกาํหนดใหมี้นโยบายการรับประกนัภยัและกลยทุธ์การบริหาร

การประกนัภยัภยัต่อท่ีมีการทบทวนเป็นประจาํทุกๆ ปี มีขั้นตอนการรับประกนัภยัท่ีเป็นระบบ เลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงตํ่า 

และมีการพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจ

ไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของตลาดประกนัภยัทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ รวมทั้งทบทวนหลกัเกณฑก์ารรับประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการบริหาร

จดัการความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative 

Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียงดา้นประกนัภยัของ

บริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนและการตั้งสาํรองประกนัภยัของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 3.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)        

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาของสินทรัพยท่ี์ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์  

 ความเส่ียงดา้นตลาดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์

ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของบริษทัฯ อีกส่วนหน่ึงมา

จากการลงทุน จึงทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ โดยกาํหนดนโยบายการลงทุนท่ีระบุสัดส่วนการลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกันวินาศภยั พ.ศ. 2562 ท่ีได้กาํหนดชนิดของ

หลกัทรัพยท่ี์อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู ้

กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนสาํหรับรองรับความเส่ียงจากการลงทุนอยา่งรอบคอบ โดย

บริษทัฯ เน้นลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจน

หลีกเล่ียงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงประเภทหลกัทรัพยเ์ก็งกาํไร โดยบริษทัฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่นรูปของ

เงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้สามญั เพราะนอกจากจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเพ่ิมเติม และบริษทัฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงิน

และตลาดทุนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใชใ้นการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงดาํเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 4.  ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)        

 ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้ับบริษทั รวมถึง

โอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่า

สินไหมทดแทนให้กบับริษทัฯ ได ้เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพนัในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีมีกบับริษทัฯ 

เน่ืองจากในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูง บริษทัฯ มีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อ

กบับริษทัประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้

รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีคู่สญัญาอาจถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเครดิต โดยการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับ

ประกนัภยัต่อต่างประเทศ โดยบริษทัฯ จะเลือกพิจารณาทาํสญัญาประกนัภยัต่อจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัความ

น่าเช่ือถือในระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้มีความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทั

รับประกนัภยัต่อในประเทศ บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนจากรายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดับขั้นตํ่าตั้ งแต่ 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น              

บริษทัฯ ยงัได้มีการจัดการความเส่ียงในส่วนน้ี โดยการจัดตั้งเงินสํารองความเสียหายทั้ งก่อนการประกันภยัต่อและหลงัการ

ประกนัภยัต่อไวใ้หเ้พียงพอกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํการซ้ือความคุม้ครองแบบ Excess of 

Loss หรือความคุม้ครองเสียหายส่วนเกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวอี้กชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใชบ้ริการของตวัแทนหรือนายหน้า

ประกนัภยัต่อในการจดัหาบริษทัประกนัภยัต่อทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตามเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ตอ้งการอีกทางหน่ึง

ดว้ย และบริษทัฯ มีการติดตามและดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัต่อใน

ประเทศ และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศ เป็นประจาํทุกไตรมาส 

 5.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึง

กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินมาชาํระ

ไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเกิดความเสียหายขนาดใหญ่โดย

ท่ีไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชําระหน้ีสินหรือภาระผูกพนัเม่ือถึงกําหนดได ้

  บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร 

ตัว๋แลกเงินและพนัธบตัรระยะสั้น ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพนัต่างๆ            

ท่ีมีอยู ่ และอีกส่วนหน่ึงบริษทัฯ จดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปล่ียนเป็น

เงินสดไดส้ะดวกท่ีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดข้ึน โดยบริษทัฯ ดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based 

Capital : RBC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ระดบั 180% ข้ึนไป ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนดไวท่ี้ 140% เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจว่าเงินกองทุนท่ีบริษทัฯ จะตอ้งดาํรงไวมี้ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการ

ดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัสากลท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัใหสู้งข้ึน  
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 6.  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)       

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอก   

 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

ขอ้กาํหนด หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีเป็นจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ไม่ไดรั้บรู้ หรือไม่ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญัและกาํหนดให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี จดัสรรบุคลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการทาํงานแต่ละดา้น เพ่ือใหร้ะบบงาน

มีประสิทธิภาพ พนกังานสามารถทาํงานแทนกนัได ้ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการเขา้รับการฝึกอบรมให้

พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพฒันาปรับปรุงระบบงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ี รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีคอยกาํกบัดูแล และติดตาม ส่ือสารกฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล ให้กบัพนักงานทุกท่านทราบ เพ่ือถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการ

กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเขา้ใจ 

ทศันคติท่ีดีเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงในทุกๆ ด้านให้แก่พนักงาน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

ปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้น

สารสนเทศข้ึน รวมถึงมีการจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ 

สามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยบริษทัฯ ยงัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้แมเ้กิดภาวะฉุกเฉินก็ตาม 

 7.  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk)  

 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายต่อบริษทัอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมเสียช่ือเสียง

เน่ืองจากลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ   

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การชาํระค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลใหลู้กคา้ คู่คา้มีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบได้

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยบริษทัฯ ยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเนน้ท่ีจะ

รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หน่วยงานกาํกบั ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ถูก

ลงโทษหรือถูกปรับเป็นตวัเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ฐานะการเงิน และช่ือเสียงของบริษทัฯ  

 8.  ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ภยัคุกคามทางไซเบอร์จากการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยบริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ ท่ีพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัด พร้อมกบัมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall)                 

ท่ีช่วยตรวจสอบและป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลหรือการตรวจจบัผูบุ้กรุกในระบบเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่ง
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สะดวก และปลอดภยัจากภยัคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูภ่ายในบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัการโจมตี หรือทาํลายขอ้มูลอนัเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 9.  ความเส่ียงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหตุการณ์หน่ึง หรือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิดการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก 

 ความเส่ียงดา้นมหันตภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การรับประกนัภยัเกินกวา่ขีดจาํกดัท่ี

สามารถรับเส่ียงภยัไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านมหันตภยั โดยบริษัทฯ มีการจัดทาํสัญญาประกันภยัต่อท่ีคัดสรรผูรั้บ

ประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) อยูใ่นระดบัตั้งแต่ A- ข้ึนไป เพ่ือรองรับความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากมหันตภยัไว้

ล่วงหนา้ พร้อมกบัมีนโยบายการรับประกนัภยัท่ีเน้นพ้ืนท่ีรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต่อมหันตภยัในระดบัตํ่า อีกทั้งยงัมีการใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการกาํกบัดูแล และควบคุมการรับประกนัภยัไม่ให้เกินขีดจาํกดัความเส่ียงภยัท่ีสามารถรับไดใ้นแต่

ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 10. ความเส่ียงภายในกลุ่มธรุกิจ (Group Risk) 

 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งท่ีเป็นทางการเงิน

และท่ีมิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจากน้ียงัรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ

ทั้งหมดหรือบริษทัภายในกลุ่มธุรกิจซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน

กลุ่มธุรกิจเองหรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ 

 บริษทัฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมใดๆ            

จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนั 

 11. ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีอาจไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเส่ียงท่ียากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

 บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเป็นแบบไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได ้

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยบริษทัฯ มีการจดัตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงท่ีพร้อมรับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดว้ยการกาํหนดให้มีการรายงานการแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ 

(Incident Report) เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ผิดปกติและแก้ไขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลบัสู่ภาวะปกติอย่างทันท่วงที                     

พร้อมทั้งยงัสามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้องกนั แก้ไข เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล 

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งปกติ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และสอดคลอ้ง
กบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตามท่ีหน่วยงานก ากบัก าหนด   ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยในปี 2562 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ซ่ึงสามารถสรุปผลการด าเนินการ โดยจ าแนกประเด็นความเส่ียงทั้ง 
11 ดา้นไวด้งัน้ี  

 1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ เม่ือพิจารณาจากกลยทุธ์หลกัท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด ส่งผลให้

เกิดการปรับปรุงสัญญาบริการรายเดือนต่างๆ ท่ีมีการปรับลดราคาค่าบริการลงมาไดม้าก พร้อมกบัการให้บริการจากคู่คา้ท่ีดียิ่งข้ึน  

ซ่ึงบริษทัสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบติัไดใ้นทุกๆ ส่วนงานมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของบริษทั อีกทั้ง

เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 262 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความ

เส่ียงท่ียอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑท่ี์ส านกังาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 120 

 2. ความเส่ียงด้านการรับประกันภัย เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดร้วม

ทุกผลิตภณัฑ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 45 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัท่ี

สูงเกินเกณฑท่ี์ก าหนดนั้น บริษทัไดด้ าเนินการปรับลดใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด   

 3. ความเส่ียงด้านตลาด เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 

2.74 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละสูงกวา่เกณฑท่ี์ทางส านกังาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 1  

 4. ความเส่ียงด้านเครดิต เม่ือพิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทประกันภัยต่อทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พบวา่บริษทัประกนัภยัต่อในประเทศมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกวา่

ร้อยละ 200 และบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

 5.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พบวา่อยูท่ี่ประมาณ

ร้อยละ 893 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑท่ี์ทางส านกังาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 100 

 6. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนการประเมินราคาเบ้ียประกันภัยคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 พบวา่อยูท่ี่ร้อยละ 99 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑท่ี์ส านกังาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 

80 รวมถึงไม่พบรายการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) ท่ีส่งผลกระทบกบับริษทัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในปี 2562 แต่

อยา่งใด 

 7. ความเส่ียงด้านช่ือเสียง เม่ือพิจารณาจากจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บจากคู่คา้ หรือผูเ้อาประกนัภยั พบวา่มีเล็กนอ้ย

และอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดเ้รียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบกบัช่ือเสียงของบริษทั 

 8. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เม่ือพิจารณาจากจ านวนรายการท่ีส่งผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังาน

ของบริษทั  รวมถึงจ านวนรายการความเสียหายท่ีเกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร์นั้น ยงัไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2562 ซ่ึงถือวา่อยู่

ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้  
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 9. ความเส่ียงด้านมหันตภัย เม่ือพิจารณาจากจ านวนรายการและความเสียหายท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนจริง

เบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวเ้ป็นอยา่งมากอนัเกิดจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่นั้น ยงัไม่พบรายการใดๆ 

เลยในปี 2562 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้  

 10. ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ เม่ือพิจารณาจากจ านวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายในปี 2562 

โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนหรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั้น ยงัไม่พบเหตุการณ์ในลกัษณะขา้งตน้ ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัความ

เส่ียงท่ียอมรับได ้

 11. ความเส่ียงภายในกลุ่มธรุกิจ เม่ือพิจารณาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีไม่มีกลุ่มธุรกิจ จึงส่งผลใหค้วามเส่ียง

น้ีไม่มีผลกระทบใดๆ กบับริษทั 

 เม่ือพิจารณาภาพรวมความเส่ียงของบริษทัแลว้ พบวา่บริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะใช้

ในการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษทั ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิ้จารณาทบทวนผลของการบริหาร

ความเส่ียงในปีท่ีผา่นมาแลว้ใหค้วามเห็นวา่สามารถใชก้รอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นการด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

 

  

 

 (นายสุกิจ  จรัญวาศน์) 

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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โครงสร้างการถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 อนัดบัแรกของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วน

การถือหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ีท่ี 20 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1.  นายสุกิจ จรัญวาศน์ 2,167,944 18.07 

2.  นายวเิชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08 

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 718,100 5.98 

4.  นายกิตติ จรัญวาศน์ 692,000   5.77 

5.  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 578,000 4.82 

6.  นายสิทธิชยั  เก้ือเกียรติงาม 568,200 4.74 

7.  นางเอลิซาเบธ ์ จรัญวาศน์ 467,200 3.89 

8.  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ 412,800 3.44 

9.  นางสาววรีดา เก้ือเกียรติงาม 400,000 3.33 

10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 239,200 1.99 

หมายเหตุ   บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้น
รายอ่ืน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  ของกาํไรสุทธิจากการดาํ เนินงาน               

ซ่ึงปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้21.58 ลา้นบาท ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติ

อนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 12.50 บาท เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท  มีรายละเอียดคือ 1.) มีมติจ่ายเป็นหุ้นสามญัจาํนวน   

6  ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา  1  หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 10  บาทต่อหุน้  2.) มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท  จาํนวน  6 ลา้นหุ้น รวม

เป็นเงิน 15 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 

28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 อตัราหุ้นละ 1.50 บาท จาํนวน 12  

ลา้นหุน้  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 18  ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ ณ วนัท่ี 26  เมษายน 2561 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํ เนินงานสาํหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.00 

บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ 

วนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาทโดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี24 พฤษภาคม 2562 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้น

หุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 
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ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี 

ปี 2562* 2561 2560 2559 2558 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (2.59) 0.52 1.11 2.12 3.00 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.50 1.00 1.50 2.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 119.31 96.15 90.09 70.75 66.77 

* เงินปันผลดังกล่าวตอ้งได้รับการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี บมจ.27 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563                    
ก่อน และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
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โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

BOARD OF DIRECTORS 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

AUDIT COMMITTEE 

คณะกรรมการลงทนุ 

INVESTMENT COMMITTEE 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

RISK MANAGEMENT COMMITTEE 

 
คณะกรรมการบริษัท 

EXECUTIVE BOARD 

 ส านักตรวจสอบภายใน 

OFFICE OF INTERNAL AUDIT 

กรรมการผูจั้ดการ 

MANAGING DIRECTOR 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

RISK MANAGEMENT WORKING GROUP 

 

ฝ่ายการตลาด 

MARKETING DEPARTMENT 

 

ฝ่ายการเงินและการลงทนุ 

FINANCE DEPARTMENT 

ฝ่ายบัญชี 

ACCOUNTING DEPARTMENT 

ฝ่ายธรุการ 

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 

ฝ่ายประกันอัคคีภัย 

FIRE DEPARTMENT 

ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ 

MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT 

 

ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

MISCELLANEOUS DEPARTMENT 

 

ฝ่ายประกันภัยยานยนต์ 

MOTOR DEPARTMENT 

ส่วนกฎหมาย 

LEGAL DIVISION 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายโสภณ  กล้วยไม ้ณ อยุธยา                                                                                    อายุ 68 ปี 

ต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 17  มกราคม  2551  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Christian University, U.S.A 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ประธานกรรมการ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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นายสมพล  ไชยเชาวน์                      อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง 

นางผุดผอ่ง  อาสิงสมานันท์             อายุ 71 ปี 

 ต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 11  มีนาคม 2546 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Texas ADI University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

Texas ADI University, U.S.A. 

การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ 

บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 

 
 

 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 22 กนัยายน  2549 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป 

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector.Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 45/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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นายวรยุทธ  เจริญเลิศ                     อายุ 71 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 13  มิถุนายน  2545 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

Pittsburg State University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

University of Delhi, India 

การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector.Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา  

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

นายสุกิจ  จรัญวาศน์                      อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการบริหาร 

 เลขานุการคณะกรรมการ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 1  มกราคม  2517 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวโครงสร้าง                   

California State University at Long Beach, U.S.A. 

 ปริญญาตรี วศิวโครงสร้าง                  

California State University at Long Beach, U.S.A. 

การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร.Director.Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 18.07% 

 คู่สมรส : 3.89% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บิดาของ นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ (กรรมการ) 

 และ นายกิตติ  จรัญวาศน์ (ผูบ้ริหาร) 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร 

และเลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู               อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการบริหาร 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

 1  กรกฎาคม  2528 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัพาณิชยการพระนคร 

การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 10/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 7/1996 จาก

สถ าบัน พัฒ นา ผู ้บ ริ ห าร ธุร กิ จป ร ะกันวิน าศ ภัย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 0.83% 

 คู่สมรส : 0.07% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา  

 ไม่มี 

 

 

นายกิตติพงศ์  จรัญวาศน์                อายุ 46 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการบริหาร 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

 1  กมุภาพนัธ์  2548 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ สาขาการจดัการทัว่ไป  

City University of Seattle, U.S.A 

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 14/2006 จาก

สถ าบัน พัฒ นา ผู ้บ ริ ห าร ธุร กิ จป ร ะกันวิน าศ ภัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 5.98% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บุตรชายของ นายสุกิจ  จรัญวาศน์ (กรรมการผูจ้ดัการ) 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 กรรมการบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

  



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

28 

เจ้าหนา้ท่ีบริหาร 

นายกิตติ  จรัญวาศน์                      อายุ 49 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

 19  มีนาคม  2557 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการจดัการธุรกิจ 

Whitwort University, U.S.A.   

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 22/2016 จาก

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 5.77% 

 คู่สมรส : 0.07% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน ์(กรรมการผูจ้ดัการ) 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตาด 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา  

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 
 

นายโฆษิต  อังคสวุรรณ                    อายุ 49 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

 1  เมษายน  2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์

 มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 20/2014 จาก

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Information System Audit 

and Control จาก Information Systems Audit and 

Control Association 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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นางสาวสุดารัตน์  วิวรรธนะเดช          อายุ 66 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 1  ธนัวาคม  2524 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี การบญัชี 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 5/1993 จาก

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกัญญวรรณ  ไตรศักด์ิสริุยันต์  อายุ 64 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 1  กรกฎาคม 2528 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 5/1993 จาก

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

30 

นางสมใจ  บัณฑิตกฤษดา                  อายุ 63 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 - 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัพาณิชยการพระนคร 

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 7/1996 จาก

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปุณรดา  อายุเจริญกลุ            อายุ 55 ปี  

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 15  มีนาคม  2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัพาณิชยการราชด าเนิน 

การอบรม 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Insurance Management 

Development Program (IMDP) รุ่นท่ี 11/2002 จาก

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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นายวิสิทธ์ิ  ล้ิมเจริญสุข                     อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 3  ธนัวาคม  2550 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม 

 - 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : 0.03% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนพดล  สวุรรณการีย์กุล              อายุ 49 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 1  มีนาคม  2537  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

การอบรม 

 - 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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นางพรมพร  ล าดับพงัค์                                                                                            อายุ 49 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 4  มกราคม  2555 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

การอบรม 

 - 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอ่ืน 

 ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มี 
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ข้อมลูเก่ียวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 7 ท่าน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีว่าด้วย 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมี

ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือให้มีการแบ่งแยก

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน  ในการดาํเนินกิจการนั้น กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ โดย 

 ก. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.9 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

14.3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 ข. คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าท่ี

เช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค. มีการมอบอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 

2. นายสมพล ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

3. นางผดุผอ่ง อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

4. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

5. นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

6. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายสุกิจ จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 
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 การลงนามแทนบริษัท 

 ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

แทนคณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเง่ือนไขให้กรรมการท่ีมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุกิจ  จรัญวาศน์                           

นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์  สองในสามคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง และแผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายท่ี

ตอ้งการของผลการดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้การดูรายจ่ายลงทุน และ

รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั 

 หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 1. กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลให้ฝ่าย

บริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  2. กาํหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ละความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่และจดัใหมี้การปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ    

  3. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อาํนาจการ

บริหาร การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรายการอ่ืนใดท่ี

กฎหมายกาํหนด   

  4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุด

ยอ่ยอ่ืนใด โดยพิจารณาจากคุณสมบติั และลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

  5. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ

ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

  6.  พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ เพ่ือให้

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง    

  7. กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี        

  8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุกลยทุธ์และเป็นไป

ตามแผนงาน 

  9. พิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้     

  10. กาํหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกาํหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกาํหนดโบนสั ค่าตอบแทนของ

พนกังานและผูบ้ริหาร 
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  11. กาํกบัดูแลให้มีการส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทาง

ธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลบั ความ

น่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

  12. เรียกประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี โดยกาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และ

ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั

เร่ืองเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

  13. ดูแลรับผิดชอบใหร้ะบบงานบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง 

ๆ มติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 

56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดาํเนินงานใหถู้กตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์

และควบคุมระบบจดัเก็บเอกสารใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั 

 บทบาท หน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท มีดังน้ี 

 1. กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั 

และตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมในส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 3. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดมาตรการดูแลให้เร่ืองสาํคญัได้

ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

 4. มีการจดัสรรเวลา เพื่อเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการใหก้รรมการอภิปรายประเด็นสาํคญัอยา่งรอบคอบ  ส่งเสริมใหก้รรมการมี

ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร  ระหว่าง

คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ 

 กรรมการผูจั้ดการ  

 ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  ดาํเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

                1.   บริหารกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจดาํเนินการ และมติท่ี

ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ และในการบริหารกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ        

 2.   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง ออกคาํสัง่หรือประกาศกาํหนดวธีิการบริหารงานและการเนิน

กิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

36 

 3.   กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการแทนและ

ผกูพนับริษทัฯ ไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุม

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการมีอาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจให้

บุคคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

                 4. การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 5. การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมถึงการ

เล่ือนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกําหนดให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั  

 6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมถึง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ยติุธรรม และมีคุณธรรม โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี  

คณะกรรมการชดุย่อย  

 คณะกรรมการชุดยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู ้บริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 

2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 

 อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง

อาํนาจ หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์

ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั หรือรายการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษทั ซ่ึงการ

อนุมติัรายการดงักล่าวตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ / หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณา และอนุมติั 

ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
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 หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานหลกั

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 2. รับผิดชอบในการจดัทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั              

 3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. วินาศภยั   

พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.   

 4. รับผิดชอบในการดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ีแสดงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเป็นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 

 5. รับผิดชอบในการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

เพ่ือบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน         

3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กาํหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นท่ียอมรับ และ                  

นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ เป็นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบญัชี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน  มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2.  นายวรยทุธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นางผดุผอ่ง อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   1. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึน ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี 

 2. มีอาํนาจในการว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า

เหมาะสม 

 หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ   

  2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั      

  3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

  4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อม

ทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ           

1 คร้ัง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชก้บับริษทัและ / หรือธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษทั 

  6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย  ดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือธุรกิจของ

บริษทั 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 (ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 (ซ) ความเห็นหรือสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

 (ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้องเขตอาํนาจ หน้าท่ีและความ

 รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 8. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ                    

ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้

คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

  (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคบั และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั และ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบราย

ใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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  9. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการควบคุม

ภายในอยา่งเพียงพอ  

  10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัเป็นประจาํ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขนโยบายดงักล่าว และเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้น

นโยบายฉบบัอ่ืนของบริษทั 

 คณะกรรมการลงทนุ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการ 

2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4.  นางสาวสุดารัตน์ ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5.  นางสาวกญัญวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 อ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทนุ 

 1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั 

 2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบายบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

 4. พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

 5. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 6. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 7.  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 8.   พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป 

 9.   พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือ 

ดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการ 

2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4.  นางสาวกญัวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

5.  นายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

 อ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมบริหารความเส่ียง 

 1. พิจารณาจดัท ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้

ความเห็นและอนุมติั โดยตอ้งครอบคลุมประเภทความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

1.2 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 

1.3 ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

1.4 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

1.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

1.6 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 

1.7 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) 

1.8 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

1.9 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

1.10 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

1.11 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถา้มี) 

โดยขอบเขตการบริหารความเส่ียง ตอ้งครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(1)   การพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และการก าหนดเบ้ียประกนัภยั 

(2)   การเสนอขาย และการเก็บเบ้ียประกนัภยั 

(3)   การพิจารณารับประกนัภยั 

(4)   การประเมินส ารองประกนัภยั 
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(5)   การบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทน 

(6)   การประกนัภยัต่อ 

(7)   การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

(8)   การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

(9)   การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (ถา้มี) 

 2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 3. จดัการประชุมเป็นประจ าอยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังเพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง และการเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงของบริษทั รวมถึงติดตามความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียงและใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

 4. ก ากบัดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง 

 5. ท าใหม้ัน่ใจวา่บริษทัด าเนินกิจกรรมภายใตน้โยบายการบริหารความเส่ียง 

 6. จดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 
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ข้อมลูเก่ียวกับผูบ้ริหาร พนักงาน และบคุลากร 

ผูบ้ริหาร 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทัฯ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ     
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.   นายกิตติ  จรัญวาศน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

2.   นายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

3.   นางสาวสุดารัตน์ ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

4.   นางสาวกญัญวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

5.   นางสมใจ บณัฑิตกฤษดา ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั 

6.   นางสาวปุณรดา อายเุจริญกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเบ็ดเตลด็ 

7.   นายวสิิทธ์ิ   ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและโลจิสติกส์ 

8.   นายนพดล สุวรรณการียก์ลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9.   นางพรหมพร ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

พนักงาน 

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัต่อคุณภาพชีวิตของพนกังาน และตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั โดยมีการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานอย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว ซ่ึงจะพิจารณาจากอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของ

อุตสาหกรรมเดียวกนั ความรู้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ และทกัษะท่ีใชใ้นการ

ทาํงานต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั และในแต่ละปีบริษทัฯ จะมีการปรับเงินเดือนใหแ้ก่พนกังาน โดยจะพิจารณาจากขอ้มูลเงินเฟ้อ อตัราการ

เติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั  

 ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใด ๆ เกิดข้ึน

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ 

 จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั 65 คน 

  แบ่งเป็นจาํนวนพนกังานในแต่ละสายงาน 

    - สายบริหาร   6 คน 

    - สายปฏิบติังาน 41 คน 

    - สายสนบัสนุน 18 คน 

 ผลตอบแทนรวม และลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหก้บัพนกังาน 

     - เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนในปี 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 35.06 ลา้นบาท 
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     - จดัให้มีสวสัดิการดา้นสุขภาพ, ดา้นสันทนาการ, ดา้นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสิทธิในการซ้ือ

     ผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีไดรั้บส่วนลด 

เลขานกุารบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสมพร  รษบุตร ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ท่ี

เหมาะสม โดยเลขานุการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีในการให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัตอ้ง

ทราบและปฏิบติั การจดัการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ

ขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ บนัทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้

รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตลอดจนจดัเก็บ

เอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 -  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดค่าตอบแทนไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูร่้วมกนัพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา

จากขนาด การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั และค่าตอบแทนของบริษทัจะอยูใ่นระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในแบบท่ีเป็นตวัเงิน

ในส่วนของเบ้ียประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัต่อไปน้ี 

  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
ท่ีเข้าประชมุ 

เบี้ยประชมุ บ าเหน็จกรรมการ 

1. นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 5/5 100,000 60,000 

2. นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 75,000 40,000 

  และกรรมการอิสระ    

3. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  5/5 75,000 40,000 

  และกรรมการอิสระ    

4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 5/5 75,000 40,000 

  และกรรมการอิสระ    

5. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  5/5 75,000 40,000 

6. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการ 5/5 75,000 40,000 

7. นายสุกิจ   จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ  5/5 75,000 40,000 

  และเลขานุการคณะกรรมการ    

รวม 550,000 300,000 
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 - ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและพนักงาน 

 บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ซ่ึงจะพิจารณาจากอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ความรู้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ

ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ และทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงานต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั และในแต่ละปีบริษทัฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่

พนกังาน โดยจะพิจารณาจากขอ้มูลเงินเฟ้อ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ รวมถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั  

 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

 1. บริษทัฯ มีการจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน โดยท่ีพนักงานส่งเขา้เป็นเงินสะสมในทุกๆ เดือน สําหรับ

กองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ  

 2. สวสัดิการพนักงานในดา้นต่างๆ อาทิ สวสัดิการกูย้ืมเงิน / ท่ีอยู่อาศยัทัว่ไป การเบิกค่ารักษาพยาบาล ‟ ทนัตกรรม 

การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี และการเท่ียวหรือเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี 
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การก ากับดแูลกิจการ 

 การกาํกบัดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี โดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว   

ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ

และหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีในการกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี  ดูแลความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของ

ฝ่ายจดัการ  จดัสรรทรัพยากร  การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีบริษทั

ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํให้เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ สาํหรับการให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของบริษทั บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ภายใตห้ลกัปฏิบติัและแนว

ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

และกาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผูล้งทุน และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายใหป้ฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และพนักงานโดยสรุป

สาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

 ย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้น  าท่ีต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารงานท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่ง

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกบัดูและให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทัฯ ดาํเนินไปตามนโยบายท่ี

ถูกตอ้ง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์จริยธรรม ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายจดัการทาํหนา้ท่ีบริหารงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนด โดยพิจารณาถึง  



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

46 

 1.1.1  ก าหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้องคก์รมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั สามารถปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวา่         

 - สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 

 - พฒันา และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

 - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้และปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 - เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูค้นรอบขา้ง เพ่ือสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

 - เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเติบโต และอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

 1.1.2  ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหมี้นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การสนบัสนุนการต่อตา้น

คอรัปชัน่ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ สาํหรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการ

และแนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ รับทราบและมี

กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ บอร์ดประกาศ 

หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 

 1.1.3 การติดตามผลและประเมินผล 

 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบริษทั และหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด 

หลักปฏิบัติ 1.2  การก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  

 1.2.1 ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะใหค้วามสาํคญัต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัยดึมัน่ในกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นไปตามกฏิกา และจริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย ในหลกัของความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 1.2.2 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลให้กรรมการดาํรงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะ

ผูน้าํ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสร้าง และขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยดึหลกัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ให้

ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 1.2.3 เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยแจง้ใหรั้บทราบอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

47 

 1.2.4 เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีการ

กาํกบัดูแลส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ และเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมี

การติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 1.3 หน้าท่ีในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์ตจริต ดูแลให้มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ ์วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หลักปฏิบัติ 1.4  การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

 หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 คณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ จดัสรร

ทรัพยากร การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัในการลดความเส่ียงธุรกิจ 

และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้สูญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การดาํเนินงาน

เป็นไปตามกฎหมาย และอยูใ่นกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํ

ให้เกิดความคล่องตวัต่อการดาํเนินงาน สําหรับการให้ความเห็นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพือ่ความย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1  การดูแลกิจการให้มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ ชัดเจน (Objectives) เพื่อสร้างคุณค่าให้ทั้ง

  กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างย่ังยืน 

  คณะกรรมการบริษทั บริหารงานควบคู่ไปกบัการตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรในการดาํเนินกิจการให้มี

ความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของ

บริษทั และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้

การทาํงานเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซ่ึง

มีนโยบายในดา้นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง และพฒันาการทาํงานให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ

บริการอยา่งต่อเน่ือง กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรับได ้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุตจริต อยา่งมีเหตุผล และระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี 

หลักปฏิบัติ 2.2  ก ากับดูแลให้มั ่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องไปตาม

 เป้าหมายหลักของ กิจการ โดยมีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  

  คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง

ความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพฒันาการดาํเนินงาน ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบติั
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ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานต่างๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลในการรักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ 

หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คง และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1  การก าหนด และทบทวนโครงสร้างกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระท่ี

  เหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 3.1.1  คุณสมบัติของกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจากคุณสมบติัท่ียงัขาดอยู ่

โดยคาํนึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ

โครงสร้างกรรมการ และมีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น ทาง

คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรอง และอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 3.1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบั

คณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 

มีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจ ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(ข)   ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ค)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่                

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ            

(ง)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ใน

ลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี

นยั หรือผูมี้ อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของ บริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(จ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดย

นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้มีอาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
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บริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ทั้ งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ฉ)    ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของ บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย ทั้ง ในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ช)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา

ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

(ฌ)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั 

  3.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ ตอ้งมีจาํนวนกรรมการไม่

น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย บริษทัฯ มีสัดส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรือ

กลุ่มใดมีอาํนาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือคนเดียว เพ่ือช่วยให้บริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการ

สร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดี ประกอบไปดว้ย กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ทกัษะท่ีหลากหลาย

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ รวมไปถึงความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบับริษทัไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน  

  - กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน   

  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)  

 คณะกรรมการทั้ ง 7 ท่าน มีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย                         

การประกนัวนิาศภยั กล่าวคือ  

(ก)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีจาํนวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริษทั 

(ข)    ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีส่วนสําคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบาย

ของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทาง

ธุรกิจกบัฝ่ายจดัการ มีการติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์ 

และนโยบาย และใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานเพื่อใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และ
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ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํเนินไปยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยจะสนบัสนุนกรรมการทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมในการประชุม แบะแสดงความเห็นอยา่งมีอิสระ 

(ค) กรรมการอิสระ มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอ้ยา่งอิสระ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหากหลาย 

และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

หลักปฏิบัติ 3.2 การพิจารณาเลือกบุคคลที่ เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการ

 ด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ  

 3.2.1 ความเป็นอิสระของกรรมการ 

   คณะกรรมการมีการคดัเลือกบุคคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการดูแลบริหารงานประจาํ 

 3.2.2   บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 

 คณะกรรมการบริษทั มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการ

บริหารงานประจาํออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่างกนั โดยประธาน

กรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจาํ แต่จะให้การ

สนบัสนุน และให้คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการ รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัฯ ภายใตก้รอบอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 (1) บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้  าของบริษัท 

 (ก)   กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร        

(ข)   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบับริษทั และตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมใน

ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

(ค)   กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดมาตรการดูแล

ให้เร่ืองสําคญัได้ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั    

(ง)   มีการจัดสรรเวลา เพ่ือเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคญัอย่างรอบคอบ  

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ    

(จ)   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ  
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(2) บทบาทหน้าท่ีของกรรมการผูจั้ดการ 

(ก)   บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บังคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจ

ดาํเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและ

ลูกจา้งของบริษทั ในการบริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั   

(ข)   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคาํสั่งหรือประกาศกาํหนดวิธีการ

บริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ 

หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง        

(ค)   กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจ

กระทาํการแทนและผูกพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ี

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั จะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   จะมอบอาํนาจให้บุคคล

ใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้         

(ง)   การอนุมัติรายการท่ีเ กินวงเ งินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด                

(จ)   การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้

สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการ

หรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั   

(ฉ)   บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ี

ใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใช้

ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่ง

เตม็ท่ี   

3.2.3 คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ 

 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือให้เร่ืองท่ีสาํคญัไดรั้บการพิจารณารายละเอียดอยา่งรอบ

ครอบ พิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง และกลัน่กรองขอ้มูล โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมาย และจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ และคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจดัประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยบทบาท

หนา้ท่ีและองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะถูกระบุไวใ้นรายงานประจาํปี  

 ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 

  1) คณะกรรมการบริหาร 

  2) คณะกรรมการตรวจสอบ 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

52 

  3) คณะกรรมการลงทุน 

  4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

หลักปฏิบัติ 3.3 ก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่ โปร่ง ใสและชัดเจน เพื ่อ ให้ไ ด้

 คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ 

 บริษทัฯ มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ี

มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภยั โดยขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี และบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้

โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

หลักปฏิบัติ 3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  

 บริษทัฯ มิได้มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณากาํหนดก่อนนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจ และขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจาณาอนุมติั 

หลักปฏิบัติ 3.5 การก ากับดูแลความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

  ทุกท่าน 

  3.5.1 คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  

 3.5.2 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั           

แต่ละท่านจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี          

 -  กรรมการบริษทั แต่ละท่านจะสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด        

 -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้งไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั  หรือเป็นการแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 3.5.3 คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํ

ขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน พร้อมทั้ ง

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อความ

โปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

 3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
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หลักปฏิบัติ 3.6 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นหน้าท่ีประจ าของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

 และกรรมการรายบุคคล เพื่อน าผลประเมินไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีคร้ังต่อไป 

 3.6.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั 

ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีผ่านมา และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

สะทอ้นถึงการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรูปแบบ และหลกัเกณฑใ์นการเมิน มีดงัน้ี 

   1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ , การประชุมของคณะกรรมการ , การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ, ความสัมพนัธ์ระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการพฒันาตนเองและผูบ้ริหาร 

   2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ       

   3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

   มีหวัขอ้การประเมินเช่นเดียวกบัการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล  

   ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํผลการ

ประเมินมาวเิคราะห์ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาต่อไป ซ่ึงขั้นตอนและผลการ

ประเมินไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

หลักปฏิบัติ 3.7 ก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีลักษณะ

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่ เ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการ

เสริมสร้างทักษะและความรู้ส  าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

 ในดา้นการส่งเสริมการพฒันาความรู้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการเขา้ร่วม

การสมัมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมพนูความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 

หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายในบริษทัเพื่อให้เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง รวมไปถึง เขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใหป้รับปรุงการปฏิบติังาน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการอบรม และ

สมัมนาของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี 

หลักปฏิบัติ 3.8  ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อม ูลท่ี

จ าเป็น และแต่งต้ังเลขานุการท่ีมีความรู้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 3.8.1 การประชมุคณะกรรมการบริษัท       

 - บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชุม
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คณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น เพ่ือ

พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

 - มีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้าํหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี 

นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 - ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 - คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีสาํคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 - คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการผู ้จดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ 

เพ่ือให้สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการทาํความรู้จักกับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 - ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการนาํเสนอวาระการประชุม และจดัสรร

เวลาในการอภิปรายซกัถาม และสรุปประเด็น เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านแสดง

ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุปการประชุม   

 3.8.2 เลขานกุารบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 - ใหค้าํแนะนาํ และสนบัสนุนงานของบริษทั เก่ียวกบักฎหมาย และขอ้ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - ดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามนโยบายและขอ้แนะนําของ

คณะกรรมการ ใหมี้ผลในทางปฏิบติั  

 - รับผิดชอบในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารต่างๆ  

 - กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่างๆ  

 - ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 - ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดับสงูและพฒันาบคุลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1  ด าเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และบริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ เป้าหมาย  

 4.1.1  คณะกรรมการบริษัท มิได้มีคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาดํารงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ แต่จะกาํหนดกรอบการคดัเลือกบุคคล จากคุณสมบติัท่ีทางบริษทักาํหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุ คุณวุฒิ จริยธรรม 

ต่างๆ ในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทาํงาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ โดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหา และตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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 4.1.2  คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการเตรียมพร้อม สําหรับบุคคลกรท่ีจะมาเป็น               

ผูสื้บทอดตาํแหน่ง โดยจดัให้มีกระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการ 

สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเป็นผูน้าํ และความมีจริยธรรมเป็นหลกั ทั้งน้ี เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัไดด้าํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 

 4.1.3   คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรม

พฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

หลักปฏิบัติ 4.2 ก ากับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

 4.2.1  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 

 - การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการดาํเนินงาน             

ระยะยาว  

 - การกําหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน โดยคาํนึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ควบคู่ไปกบัผลของการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 - การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

 4.2.2 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี 

 - เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็นตาม

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

 - ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี  

 - การอนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน และปัจจยั

อ่ืนๆ ควบคู่กนัไป 

 4.2.3 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ

อนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการประเมิน ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 

หลักปฏิบัติ 4.3  เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงาน

 ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลากลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของบริษทั ซ่ึงมีผลต่ออาํนาจใน

การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั และดูแลไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4  ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ี

 เหมาะสม         
 คณะกรรมการบริษทั ดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ให้
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พนกังานทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ

ขององค์กรไว ้ทั้ งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือเป็นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ

สาํหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนท่ี

สอดคลอ้งกบัช่วงความเส่ียงต่างๆ  

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อ ให้เกิดมูลค่าแก่ธ ุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้าง

 คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยทุธ์ 

แบบแผนต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษทั ไดเ้น้นย ํ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 

และรวดเร็ว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และไม่สนบัสนุนให้มีการ

กระทาํท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจ และน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลักปฏิบัติ 5.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

 สะท้อนอยู่ในแผนการด าเนินงาน (Operation plan) เพื ่อให้มั ่น ใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้

 ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เ ป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้ธุรกิจ

ดาํเนินไปดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี 

 5.2.1 ความรับผดิชอบต่อพนักงานและลกูจ้าง 

 บริษทัฯ มีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ         

สวสัดิภาพพนกังานเป็นสาํคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการกูย้ืมเงินทัว่ไป / ท่ี

อยู่อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้ งมีการกาํหนดขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสพฒันาทกัษะการงานในดา้นอ่ืนๆ  

 5.2.2 ความรับผดิชอบต่อลกูค้า 

 บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดว้ยการเสนอกรมธรรม์

ท่ีมีความเหมาะสม และการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลขอลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายติุธรรม และการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์

 5.2.3 ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต และโปร่งใส โดยยึดถือ

การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้

ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดระเบียบในการจดัหา และดาํเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียก หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก  



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

57 

คู่คา้ และไม่ทําธุรกิจกับคู่ค้าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย              

รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 5.2.4 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ป้องกัน ดูแล ลด และจัดการให้มั่นใจว่าในการดาํเนินงานของบริษทั จะไม่สร้าง หรือก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ํ้ า หรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ 

โดยคณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแล และควบคุมการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟ ูและดาํรงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 5.2.5 ความรับผดิชอบต่อคู่แข่ง 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เป็นธรรม และมุ่งเน้นการดาํเนินกิจการท่ีแข่งขนัด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริหาร เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ 

 5.2.6 ความรับผดิชอบต่อภาครัฐ  

 บริษทัฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย และดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล

บริษทัฯ โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือ

แสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  

 5.2.7 การต่อต้านการทจุริตและคอรัปช่ัน 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่

เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสีย

ต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอรัปชัน่ โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือ และนําไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด 

หลักปฏิบัติ 5.3  การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

 ค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

 อย่างย่ังยืน 

 5.3.1 คณะกรรมการบริษทั คาํนึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ไดต้ระหนกัถึงว่า ในการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 5.3.2  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจทาํให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้น จึง

เล็งเห็นถึงผลกระทบ และจดัสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 5.3.3  คณะกรรมการบริษทั ดูแล และพฒันาการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน 

และคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการเป็นหลกั 
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หลักปฏิบัติ 5.4 การก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความ

 ต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

 พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 หลักของกิจการ 

 5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูว้างกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ 

 5.4.2 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเส่ียง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหผู้จ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัทาํรายงานความเส่ียงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5.4.3 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงาน และรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั และป้องกนัไม่ใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิ

ชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หลักปฏิบัติ 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1  ก ากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษัท ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

 ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1.1 ระบบการบริหารความเส่ียง       

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการทาํหนา้ท่ีพิจารณา และกาํกบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบ

การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค ์และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการจัดประชุมอย่างน้อย                    

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการนาํเสนอผลการปฏิบติังานตามแผนบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความ

เส่ียงสาํคญัของบริษทัฯ มี 11 ดา้น ดงัน้ี 

  -  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

  -  ความเส่ียงดา้นประกนัภยั 

  -  ความเส่ียงดา้นตลาด 

  -  ความเส่ียงดา้นเครดิต 

  -  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  -  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

  -  ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 

  -  ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 

  -  ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั 

  -  ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ 

  -  ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
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 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเส่ียงจากระบบ

สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  

 6.1.2 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั จดัใหมี้กลไกในการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

หลักปฏิบัติ 6.2 จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี  

   6.2.1 สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           

 6.2.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      

  6.2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั      

  6.2.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ   

1 คร้ัง   

  6.2.5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

    6.2.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั   

  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

  ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

  ท่าน 
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  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม             

  กฎบตัร (Charter) 

  (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ

  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  6.2.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันา และสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อาํนาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเห็นต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัทาํรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี    

หลักปฏิบัติ 6.3  ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อม ูลและ

 โอกาสของบริษัท และท าธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร 

  บริษทัมีนโยบายการกาํกบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ได้

เปิดเผยเพ่ือทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเป็นการปฏิบติั

ตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจหลกัทรัพย ์และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจัดทํารายงานการถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

ภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงักาํหนดขอ้พึงปฏิบัติของพนักงานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัเร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ นาํขอ้มูลภายในหรือ

สารสนเทศท่ีมีสาระสาํคญัท่ีไดรั้บระหวา่งปฏิบติังานในบริษทั  ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือทาํใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระทาํการอนั

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  

หรือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ

ของพนกังานในระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความ

เส่ือมเสียหรือเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัทาํรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

หลักปฏิบัติ 6.4  ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอรัปช่ันที่ ชัดเจนและส่ือสารใน

 ทุกระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

  คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ดาํเนินการ ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น
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คอร์รัปชัน่เป็นประจาํ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางสําหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั 

หลักปฏิบัติ 6.5  ก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริต

  คอรัปช่ัน 

  คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการดาํเนินการ กรณีมีการช้ีเบาะแส ขอ้

ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการดาํเนินงาน คณะกรรมการ ไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

และปลอดภยัไวส้าํหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดความอ่อนแอของการกาํกบัดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน

ท่ีปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้สงสัยอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และ

ประชาชนทัว่ไป หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้ขอ้มูลไดท่ี้ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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  อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

  เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

  โทรศพัท ์ :  02-276-1024 ต่อ 207 

  โทรสาร : 02-275-4919 

  พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถร้องเรียน หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร

ไดโ้ดยตรง ผา่นเลขานุการบริษทั 

หลักปฏิบัติ 7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลักปฏิบัติ 7.1  จัดการระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 

  7.1.1 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 

รับผิดชอบจดัทาํการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้น และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทั คาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล กรณีท่ีเป็น

รายงานทางการเงิน ดงัน้ี 

   1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

   2)  ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ   

     ควบคุมภายใน 

   3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   4)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

http://www.charaninsurance.co.th/
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  7.1.2 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจาํปี 

แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมถึงจดัทาํคาํอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกบัฐานะทางการดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

หลักปฏิบัติ 7.2  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  

  7.2.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดาํเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี  

  7.2.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหห้ากมีการอนุมติัทาํรายการใดๆ หรือมีการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นอนุมติั ตอ้งมัน่ใจว่าการทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชาํระหน้ี  

หลักปฏิบัติ 7.3 ดูแลให้มีการจัดท าแผนและกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย   

  คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนในการรัดกมุ  รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหา  โดยแนวทางการปฏิบติัจะอยู่ภายใต้

กรอบท่ีตั้งไวแ้ละคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลักปฏิบัติ 7.4   จัดท ารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสมของบริษัท 

  7.4.1 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ตลอดจนวธีิปฏิบติัของบริษทัฯ  เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามลบัของบริษทัร่ัวไหล ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี  (แบบ 56-2) 

  7.4.2 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น ประวติักรรมการ, ขอบเขตหนา้ท่ีของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหาร, โครงสร้างผูถื้อหุ้น, ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน , นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริหารความเส่ียง เป็นตน้ โดยนาํเสนอทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงช่วยให้ผู ้

ถือหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและเช่ือถือได ้

หลักปฏิบัติ 7.5  จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

  ได้เสีย 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักับการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และ

โปร่งใส ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของ

นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ข้ึน เพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร 

สอบถามขอ้มูลสาํคญัของบริษทั รวมถึงตอบขอ้สงสยัของนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนนกัวเิคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี หากนกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้ 
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หลักปฏิบัติ 7.6  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล  

  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการ

เปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8   สนับสนนุการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัสิทธิและความเท่าเทียมของผูถื้อหุ้น ดูแลให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมี นยัสาํคญัต่อบริษทัฯ 

ก่อนวันประชมุผูถื้อหุ้น 

  8.1.1 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมภายใน 

4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ข่าวผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ผูถื้อหุ้น

ไดท้ราบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ / 

คาํถาม และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 3 เดือน โดยบริษทัจะ

เผยแพร่หลกัเกณฑ ์และวธีิการดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

  8.1.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้เร่ืองสาํคญั ทั้งประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดผ้่านการพิจารณา และ / หรือ อนุมติัจากผูถื้อหุ้น รวมทั้งการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ

จดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  8.1.3 คณะกรรมการบริษทั กาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

  8.1.4 คณะกรรมการบริษทั จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ โดย

จดัทาํเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ย

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดสาํหรับผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  8.1.5 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในหัวขอ้ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
http://www.charaninsurance.co.th/
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่กวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุม และทาํ

การโฆษณา การนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 

  8.1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถส่งคาํถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั หรือส่งจดหมายผา่นทางช่องทางท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไว ้

หลักปฏิบัติ 8.2  ดูแลการด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้ นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือ

  ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

วันประชมุผูถื้อหุ้น 

  8.2.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ไม่มีการกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม หรือสร้าง

ภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่กาํหนดใหผู้ถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะนาํเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว้

  8.2.2 บริษทัฯ มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น โดยใชร้ะบบการยิงบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน 

การนบัคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ให้

การประชุมดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัท่วงที 

  8.2.3 ประธานกรรมการ จะทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม  พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความ

คิดเห็น และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายทาํหนา้ท่ีดูแลให้การ

ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัมีอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ตวัแทนจาก

สมาคมผูล้งทุนไทย ทาํหนา้ท่ีสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน 

  8.2.4 คณะกรรมการบริษทัทุกท่าน ผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งตวัแทนจากผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม

การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังหากไม่ติดภาระสาํคญั เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลและตอบคาํถามในประเด็นต่างๆ จากผูถื้อหุน้ 

  8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูแ้จง้จาํนวน และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และการออกเสียงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง

และการนบัคะแนนเสียง 

  8.2.6 ในการประชุม บริษทัฯ จดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับทุกวาระการประชุม สาํหรับการออกเสียง

ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ 

หลักปฏิบัติ 8.3  คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่าง

 ถูกต้องและครบถ้วน 

หลังวันประชมุผูถื้อหุ้น  

  8.3.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหบ้ริษทัฯ แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมระบุ

ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวนัทาํการ

ถดัไป และจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ นาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

  8.3.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหร้ายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบนัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี  

  - รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วม และไม่เขา้ร่วมประชุม 
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  - วิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง 

และจาํนวนบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 

  - ประเด็นคาํถาม และคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้ง ช่ือ-นามสกลุ ของผูถ้าม และผูต้อบ 

 โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการน้ีไดส้ะทอ้นถึงคุณค่า แนวปฏิบติัท่ีใชป้ฏิบติัภายในของบริษทั ซ่ึงจะช่วยสร้างความ

มัน่ใจใหก้บัธุรกิจ สามารถแข่งขนัไดดี้ ภายใตก้ารดาํเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบติั ของระบบการกาํกบัดูแล

กิจการในรอบปีท่ีผา่นมาอยูเ่สมอ โดยมีการปรับปรุง แกไ้ข ขอ้มูล ชุดเดิมให้เป็นปัจจุบนั ครบถว้นตามความเป็นจริง และมีการนาํ

ผลการทบทวนมาปฏิบติัใชก้บัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ

บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG-Code) และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการกาํกบัดูแล ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ บริษทัฯ ไดมี้การยกระดบั

มาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  

 ทั้งน้ี จากการดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา ส่งผลใหก้ารประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ประจาํปี 2562 บริษทัฯ ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั “ดี” และบริษทัฯ ยงัไดรั้บผลการประเมินการรายงานการ

กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ปี 2562 ผลคะแนนอยู่ในระดบั “ดี” หรือ 3 ดาว จากการสํารวจตามโครงการสํารวจการ

กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2562 (CGR 2019) ซ่ึงจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดย

แหล่งขอ้มูลท่ีสมาคมสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ รายงานประจาํปี, แบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1), หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้, ขอ้บงัคบับริษทั, นโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี, เว็บไซต์ของบริษัทฯ, ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ท่ีเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน  

นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ โดยไดย้ดึการปฏิบติังามตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลุมในเร่ืองของการปฏิบติังานท่ีดีของกรรมการ และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้

เสียอยา่งเท่าเทียมกนั มุ่งเน้นท่ีจะบริหารงานขององคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค ์โดยเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่า

กระบวนการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะยกระดบัการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่

ความสาํเร็จ อนัไดแ้ก่การเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงมุ่งเน้นการปฏิบติัตามคุณลกัษณะของการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยสะทอ้นคุณค่า และแนวปฏิบติัท่ีคลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯ มิไดมี้คณะกรรมการสรรหา แต่จะร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองผูท้รงคุณวฒิุท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และผูบ้ริหารสูงสุด โดยพิจารณาจากทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวฒิุ

ภาวะและความมัน่คง มีคุณสมบติัเหมาะสมครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเป้าหมายในการดาํเนินงาน

ของบริษัท  รวมถึง ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านหรือทักษะท่ีจําเป็น เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของ

คณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจา รณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการควบคู่ไปดว้ย   

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร แต่มีกระบวนการท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และมีขนาดท่ีใกลเ้คียงกัน รวมทั้ งคาํนึงถึงผลประกอบการเพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือ
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พิจารณาตดัสินใจ และจะนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยนโยบายการกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

  การก าหนดค่าตอบแทนของ CEO 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบติังานของ CEO โดยได้
มีการจดัการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูป้ระเมิน และร่วมกนัพิจารณา
อนุมติั ทั้งน้ี ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบั ไม่สามารถเปิดเผยได ้โดยมีเกณฑ์การประเมิน
กรรมการผูจ้ดัการเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  ระยะส้ัน  

  ส่วนท่ี 1 ประเมินจากผลการดาํเนินงานในองคก์ร  

  ส่วนท่ี 2 ประเมินผลดา้นความเป็นผูน้าํ  (ความเป็นผูน้าํ, การกาํหนดกลยทุธ์, การปฏิบติัตามกลยทุธ์, การวางแผนและผล
การปฏิบัติงานทางการเงิน, ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ, ความสัมพนัธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพนัธ์กับ
บุคลากร, การสืบทอดตาํแหน่ง และคุณลกัษณะส่วนตวั) ทั้งน้ีผลการประเมินจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราการข้ึนเงินเดือน ของ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
  ระยะยาว 

  จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

  

กรรมการ 
ค่าตอบแทนในรปูตัวเงิน (บาท) 

เบี้ยประชมุ บ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการ   

 ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง  
300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 
ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50  

 กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 
ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง ✕ 
 กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง  ✕ 

กรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ✕ ✕ 
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 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 (1) บริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น เพ่ือพิจารณางบการเงิน 

การวางนโยบาย และติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ     

 (2) มีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้าํหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี นาํส่ง

เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล

ในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 ในปี 2562 ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมกรรมการประจาํปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได)้ ดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี การประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 

2 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 

3 วนัท่ี  9  สิงหาคม 2563 วนัท่ี  7 พฤษภาคม 2563 

4 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563  

5 - วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

6 - วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 

 (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 (4) คณะกรรมการบริษทั สามารเขา้ถึงสารสนเทศ แลขอ้มูลท่ีสาํคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั 

หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย         

 (5) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ เพ่ือให้

สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการทาํความรู้จกักบัผูบ้ริหารระดบัสูงใน

การประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 (6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการนาํเสนอวาระการประชุม และจดัสรรเวลาใน

การอภิปรายซกัถาม และสรุปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความ

คิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุปการประชุม 

 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ      
 บริษัทฯ มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีการกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนักงาน ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้บริษทัฯ กาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทหนา้ทีท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ

ภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษทั และมีความ

เช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
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 การพฒันากรรมการ 

 (1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ

ดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายท่ีจะ 

เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ใหก้บักรรมการทุกท่านทั้งในแง่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือ

ช่วยสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเขา้รับตาํแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษทั  

เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

   - เร่ืองท่ีควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ  

   - ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ : แนวทางการดาํเนินงาน และเยีย่มชมการทาํงานของแต่ละฝ่าย 

   - การพบปะหารือ : กบัประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

    ของบริษทัฯ 

 ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการเขา้รับตาํแหน่งของกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น

ปัจจุบนั จึงไดป้รับปรุงคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีสาํคญั เช่น 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลกัเกณฑต์่างใหก้รรมการทุกท่านไดท้ราบโดยทัว่กนั   

 (2) การพฒันาความรู้ 

 บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการพฒันากรรมการ โดยไดส่้งกรรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจอยูเ่สมอและยงัเป็นการเพ่ิมมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์นาํมาปนระยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีจึงมี

นโยบายให้กรรมการไดรั้บการพฒันาความรู้ในหลกัสูตรต่างๆ อาทิเช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) และ 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 

 โดยในปี 2562 บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วมการอบรม / สัมมนา จาํนวน 33 หลกัสูตร มีกรรมการเขา้รับ

การอบรม / สมัมนา จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียคนละ 6 ชัว่โมงตอ่ปี  

 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

 บริษทัฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เป็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ

อุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา และเพ่ิมประสิทธิภาพของกรรมการตามหลกัสูตรตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

กระบวนการ และหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ ท้ังคณะและรายบคุคล 

 (1) คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด          

 (2) เลขานุการบริษทั เป็นผูร้วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุป และวิเคราะห์ผลการประเมิน
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ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

 (3) เลขานุการบริษัท เป็นผู ้นําผลวิเคราะห์ และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุง 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิผลงานของคณะกรรมการท้ังคณะ / คณะกรรมการรายบคุคล ครอบคลมุเน้ือหา ดังน้ี 

หัวข้อการประเมนิ คณะกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการรายบคุคล คณะกรรมการชดุย่อย 

โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชุมของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ✓ ✕ ✕ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ✓ ✕ ✕ 

การพฒันาตนเอง  และผูบ้ริหาร ✓ ✕ ✕ 

  ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 มีดังต่อไปน้ี 

  (1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะประจ าปี 2562 

    คะแนนเฉล่ีย  3.52  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
    หัวข้อการประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.58 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.45 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.48 

    - การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.63 

    - ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ค่าเฉล่ีย  3.74 

    - การพฒันาตนเอง และผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย  3.29 

  (2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ประจ าปี 2562 

    คะแนนเฉล่ีย  3.10  อยูใ่นระดบั มาก 
    หัวข้อการประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.36 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.37 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  2.57 

  (3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562  

    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    คะแนนเฉล่ีย  3.64  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
    หัวข้อการประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.86 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.50 
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    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.57 
    3.2 คณะกรรมการบริหาร 

    คะแนนเฉล่ีย  3.44  อยูใ่นระดบั มาก 
    หัวข้อการประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.33 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.67 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.33 

นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกับผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสีย 

 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

ก่อนวันประชมุ  

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยส่งเสริมและคุม้ครองผูถื้อหุ้นให้ใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการอาํนวย

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียม เช่น การไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ การเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้รวมถึงการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม การใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญั

ต่างๆ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นจาํนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. และไดม้อบหมายให้

บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้

ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ในหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดท่ี

ชดัเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เก่ียวกับวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม กฎเกณฑ์วิธีการในการเขา้ร่วมการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 

ในแต่ละวาระจะระบุชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวโดยไม่มี

การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุมฯ ของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี 

ในหนงัสือเชิญประชุม มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมาให้ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรักษาสิทธิใน

การเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศการนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพล่์วงหนา้ 3 วนั ก่อนการประชุม 

วันประชมุผูถื้อหุ้น 

 บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัผูถื้อหุ้นเป็นอย่างมาก โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั จึงเลือกสถานท่ีการ

จัดการประชุมผูถื้อหุ้น ณ ห้องรัชดา  2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจากอยู่ใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น สถานีรัชดาภิเษก และไดอ้าํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานท่ี และเจ้าหน้าท่ีตอ้นรับ จัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในจาํนวนท่ี

เหมาะสม มีการนาํระบบ Barcode เขา้มาใชอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้ งจดัพิมพ์

เอกสารประกอบการประชุม หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด รวมไปถึงบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ได ้1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม เพื่อเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 
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 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายใหก้รรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทัฯ เลขานุการบริษทัรวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยในปี 2562 ไดมี้อาสา

พิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เป็นผูส้ังเกตการณ์การจดัการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุมประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจง

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยการใชบ้ตัรลงคะแนน

ในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ภายหลงั 

 ในระหวา่งการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไว ้และไดจ้ดัสรรเวลาในการ

พิจารณาแต่ละวาระอยา่งเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง รวมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ตนเอง ดว้ยการอภิปราย ซกัถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบทุก

ขอ้ซักถามอย่างชดัเจนและตรงประเด็น บริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถาม-คาํตอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกสียง และบตัรเสีย  

หลังวันประชมุผูถื้อหุ้น 

 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขอ้มูลการประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ขอ้ซกัถาม และคาํช้ีแจง้ท่ีเป็นสาระสาํคญั มติท่ีประชุมในแต่ละวาระอยา่งละเอียด ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวนัถดัจาดวนัประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และไดจ้ดัส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วนั นับจากวนัท่ีมีการประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการ

ประชุมเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม 

 บริษทัฯ มีนโยบายสนับสนุน และให้ความสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื่อ

เป็นการป้องกนัการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย 

ดงันั้น บริษทัจึงมีมติดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การจัดการประชุมผูถื้อหุ้น จะดาํเนินการตามลาํดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิม

ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมแต่

ละวาระอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

 2. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยทัว่กนั

บนเว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้ งไดแ้จ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและ

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนักลัน่กรอง เร่ืองท่ี

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับวาระท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัต่อไป 

 3. บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะ โดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.  แบบ ค. 

ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์และรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ถือหุ้นท่ี

จะประสงคม์อบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนไดเ้ลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบ พร้อมขอ้มูล
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เก่ียวกบักรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น สาํหรับหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้ผูอ่ื้นเขา้

ร่วมประชุมแทน และไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ร่วมประชุม  

 4. ก่อนเร่ิมการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนในหอ้ง

ประชุม โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ

อยูโ่ดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง และการลงคะแนนเสียงใหท้าํโดยเปิดเผย โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุก

วาระ โดยเฉพาะวาระเร่ืองการแต่งตั้ งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการเป็น

รายบุคคล และไดด้าํเนินการประชุมไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพ่ิม

วาระอ่ืน ระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสไดส้อบถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจน

ขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัก่อนการออกเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม 

 5. การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยบริษทัฯ ทาํการแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อ

หุน้ทุกท่าน โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระท่ีสาํคญั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีสมควร ซ่ึงจะมีการเก็บ

บตัรลงคะแนนเสียงเหล่าน้ีไวเ้พ่ือใหส้ามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั และนาํผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้

ในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

 6. บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง, และบตัรเสีย ใน

แต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม และมีการบนัทึกคาํถาม คาํช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอ้ยา่ง

ครบถว้น หลงัจากการประชุม 14 วนั บริษทัฯ จะเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และจดัเก็บเป็น

รายงานการประชุมไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือใหทุ้กฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้

 7. บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทัฯ ห้ามผูบ้ริหาร และพนกังาน

ในทุกระดบัชั้น นาํขอ้มูลภายในบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งนาํส่งรายงาน

การมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี รายละเอียด

ของมาตรการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน”  

 สิทธิของผูม้ีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจัดการในองค์กรอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกรายวา่ สิทธิขั้นพ้ืนฐานเหล่าน้ีไดรั้บการคุม้ครองและดูแลเป็นอยา่งดีตามขอ้กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

กาํหนดกรอบความประพฤติดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้เป็นกรอบความเขา้ใจวา่บริษทัฯ 

จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสามารถจาํแนกแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ดงัน้ี  

  - ผูถื้อหุ้น : บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงมติ สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม โดยบริษทั มุ่งเนน้ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส และเช่ือถือได ้

  - พนักงาน : บริษทัฯ คาํนึงถึงพนกังานเป็นสาํคญั เพราะถือวา่เป็นหัวใจหลกัของการดาํกิจการให้มีประสิทธิภาพ 

จึงมีการปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานเป็น
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สาํคญั จึงปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม โดย

กาํหนดผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกาํหนดค่าตอบแทน

พนักงานท่ีสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว อีกทั้ งมีการกาํหนดขอ้บังคบัเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้รวมถึง

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความสาํเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนยงัให้ความสาํคญักบัการจดัการสุขอนามยัในท่ีทาํงาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มี

ความปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะอนามยัต่อพนกังานเป็นสาํคญั    

  สวัสดิการต่างๆ  มีดงัน้ี         

   - บริษทัฯ มีการจดัตั้งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังาน โดยท่ีพนกังานส่งเขา้เป็นเงินสะสมในทุกๆ

เดือน สําหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดยผู ้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบัติตามข้อกําหนดของ

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

     - สวสัดิการเงินกูย้มืทัว่ไป / ท่ีอยูอ่าศยั  

     - การเบิกค่ารักษาพยาบาล, ทนัตกรรม 

     - จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 

     - การเท่ียวหรือเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี 

   นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 

    บริษทัฯ ไดต้ระหนกั และเลง็เห็นความสาํคญัต่างๆ ของบุคลากรวา่มีผลต่อความสาํเร็จของบริษทัอยา่งแทจ้ริง จึง

ไดร้ะลึกอยู่เสมอว่าการท่ีบริษทัจะบรรลุไปสู่เป้าหมายไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง จึงเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาเพ่ือการเติบโตของพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดบัชั้น ทั้ งหลกัสูตรการ

อบรมภายในบริษทั การส่งพนกังานไปอบรมในสถาบนัต่างๆ ภายนอกบริษทั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนกังาน

ในการพฒันาองคก์รให้ดีข้ึน ไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืน โดยในปี 2562 บริษทัมีการฝึกอบรมของพนกังาน คิดเป็นจาํนวนชัว่โมง

เฉล่ีย 17.5 ชัว่โมง/คน/ปี 

   - คู่ค้า :  บริษทัฯ ไดก้าํหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเหมาะสม และ

เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัท่ีสุตจริตโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็น

ธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดต้อ้งแจง้ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข และ

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดระเบียบในการ จดัหาและ

ดาํเนินการต่างๆ ท่ีชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํธุรกิจกับคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรือละมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินผูคู้่คา้ 

เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  

   - เจ้าหน้ี : บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีการกระทาํใดๆท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลง 

ปิดบงัขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้หน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เจา้หน้ีมาตลอด ทั้งน้ี หาก

บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีเหตุจาํเป็นให้ผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ทนัที 

เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
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   - ลกูค้า : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน ใหค้วามคุม้ครอง

ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อวามตอ้งการของลูกคา้ ยึดหลกัความยติุธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อลูกคา้ใน

เร่ืองของการใหข้อ้มูลข่าวสารและขอ้มูลอยา่ถูกตอ้ง และมีหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนใหข้อ้เสนอแนะจากลูกคา้โดยเฉพาะ 

   - คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็น

ธรรม มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ไ ม่ ล ะ เ มิ ด ค ว า ม ลับ

หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิฉอ้ฉล และยดึถือนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ท่ีระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัฯ มองวา่ คู่แข่งเปรียบเสมือนมิตรภาพทางการคา้ และในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ 

ในเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

   - ชมุชนสังคมและส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และส่ิงแวดลอ้มมาโดย

ตลอด โดยมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมดา้น CSR  เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนกาํไรสู่สงัคมและชุมชน ตลอดจน

มีการส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใช้

ทรัพยากรหมุนเวยีน และฟ้ืนฟคูวามหลายหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 

   - ภาครัฐ :  บริษทัฯ มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจให้อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัอย่าง

เคร่งครัด ดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยการเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ี

หน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อบริษทั 

  การป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน 

  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

โดยกาํหนดบทบาทของผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรง และกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั รวมถึงมีนโยบายในการ

ส่ือสารภายในองคก์รเพ่ือเป็นการยึดถือปฏิบติัวา่จะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือนาํไปใชแ้สวงหาประโยชน์

ส่วนตน โดยกาํหนดห้ามนําขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ เปิดเผยแก่

บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก่์อนจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 

ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณชนแลว้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทั 

หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสาํคญั คนใดกระทาํผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดั

ค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

   - การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

   บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลมูลภายในของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยการแจง้ให้ทุกท่าน

รับทราบถึงหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรับทราบการจดัทาํ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการ ตามท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และตอ้งสําเนารายงานต่อเลขานุการบริษทั เพ่ือความโปร่งใสตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี โดยสามารถสรุปขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

ณ 20.3.2563 
จ านวนหุ้น 

ณ 20.3.2562 
เปล่ียนแปลง 

(%) 

1. นายโสภณ      กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ - - - 

2. นายสมพล      ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

- - - 

3. นายวรยทุธ      เจริญเลิศ                  กรรมการตรวจสอบ 
แลกรรมการอิสระ 

200 200 - 

4. นางผดุผอ่ง      อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
แลกรรมการอิสระ 

- - - 

5. นายสุกิจ          จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 

2,635,144 2,564,044 2.77 

6. นายพนธ์         ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 
และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

108,000 108,000 - 

7. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

718,100 709,000 1.28 

หมายเหตุ      ขอ้มูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

ณ 20.3.2563 
จ านวนหุ้น 

ณ 20.3.2562 
เปล่ียนแปลง 

(%) 

1. นายกิตติ                จรัญวาศน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 692,000 692,000 - 

2. นายโฆษิต             องัคสุวรรณ                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง - - - 

3. นายวสิิทธ์ิ             ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเลและลอจิสติกส์ 4,000 4,000 - 

4. น.ส.สุดารัตน์        ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1,000 1,000 - 

5. น.ส.กญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 1,000 1,000 - 

6. นางสมใจ              บณัฑิตกฤษดา ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั - - - 

7. น.ส.ปุณรดา          อายเุจริญกลู ผูจ้ดัการฝ่ายเบ็ดเตลด็ - - - 

8. นายนพดล             สุวรรณการียก์ลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - 

9. นางพรมพร         ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ - - - 

หมายเหตุ  ขอ้มูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
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   - การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

   บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งนาํส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทั โดยจะตอ้งนาํส่งรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนั หลงัจาก

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานท่ีกาํหนด และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายใน 30 วนั 

หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบรายงานท่ีกาํหนด โดยจะจดัเก็บท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งให้

ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  การต่อต้านทจุริตและคอรัปช่ัน  

 บริษัทฯ มุ่งให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริต

คอร์รัปชัน่เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะ

ส่งผลเสียต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ทางบริษทัจึงไดมี้การ

กาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือและ

นาํไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีดงัต่อไปน้ี 

  - จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

เพ่ือใหเ้กิดเป็นมาตรการป้องกนั โดยมีการจดัผงัองคก์รเพ่ือควบคุมการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ใชห้ลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ี 

มีการถ่วงดุลการใชอ้าํนาจ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมโดยมีการเนน้ย ํ้าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม จดัใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึง

ผา่นช่องทางต่างๆ ทั้ง กล่องรับความคิดเห็น เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ รวมถึง วางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

อยา่งเหมาะสม  

  - หวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายกาํกบัดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบติังานภายในแผนกเพ่ือลดความเส่ียง

จากการทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออุดช่องโหวท่ี่อาจเป็นเหตุให้เกิดการกระทาํความผิด

ข้ึน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาระบบให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน

หน่วยงานของตนเพ่ือควบคุมขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

  - บริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือกบัผูต้รวจสอบภายใน ในการดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนของ

ระบบงาน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสญัญาณเตือนภยัต่างๆ ประเมิน

ความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้องกนั ติดตาม และตรวจพบความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการทาํรายงาน

เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

  - บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระทาํทุจริตและคอรัปชัน่ และจดัให้มีมาตรการ

คุม้ครองและบรรเทาความเสียหายกบัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานดงักล่าว รายละเอียดไดแ้สดงอยูใ่น

หวัขอ้ “มาตรการในการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้”  

  - กรณีพบเหตุการณ์กระทาํผิด และมีหลกัฐานชดัเจนวา่มีการกระทาํการทุจริตจริง จะจดัตั้งคณะบุคคลสอบสวน

พิเศษชัว่คราวข้ึน เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท่ี้ถูกกล่าวหา และใหค้วามคุม้ครองอยา่งเหมาะสมแก่ผูใ้หเ้บาะแส 

  - นาํกรณีท่ีพบเหตุการณ์กระทาํผิดมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกนั และหาวิธีตรวจสอบแห่งการ

กระทาํดงักล่าวเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ทุจริตซํ้ าข้ึนอีก  
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 มาตรการในการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผูแ้จ้ง  

 บริษทัฯ มีนโยบายคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยการกาํหนดมาตรการในการแจง้เบาะแส และให้ความสาํคญักบั

การเก็บขอ้มูล ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนให้เป็นความลบั และจะเปิดขอ้มูลส่วนท่ีจาํเป็นให้แก่ผู ้

ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูใ้หข้อ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียน โดยเลขานุการจะเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน และรวบรวมเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี สามารถ

แจง้เบาะแส หรือยืน่เร่ืองไดโ้ดยตรง ผา่นทางช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 ท่ีอยู ่  : บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

   เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 อีเมล ์  : charanins@charaninsurance.co.th 

 เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

 โทรศพัท ์ :  02-276-1024 ต่อ 207 

 โทรสาร : 02-275-4919 

 พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียน หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารได้

โดยตรง ผา่นเลขานุการบริษทั 

สรุปผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

  คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั โดยการอนุมติัเร่ืองอ่ืน

ใดท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง  

  ในปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ยกเวน้บางเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัต้องอาศัยผู ้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ียาวนาน และภาวะผูน้าํ เพ่ือนาํพาบริษทัให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดย

ตั้งอยูบ่นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเหมาะสม การดาํเนินการต่างๆ 

อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

  (2) คณะกรรมการอิสระของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี เน่ืองจากบริษทัฯ เล็งเห็นวา่คณะกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่ง

เกิน 9 ปีนั้น เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจประกนัภยั และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีมาโดย

ตลอด อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามขอ้บงัคบัของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จึงเห็นควรใหมี้การดาํรงตาํแหน่งต่อ เพ่ือเป็นการพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

  (3)  บริษทัฯ ยงัไม่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัอยูใ่น

ขั้นตอนการพิจารณากาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงักล่าว 
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 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

  -  การสรรหากรรมการอิสระ 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบติั

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน และรักษามาตรฐานของการ

บริหารจดัการท่ีดี  

  กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทั และมีคุณสมบัติครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยกรรมการท่ีไม่ทาํ

หนา้ท่ีจดัการของบริษทั เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม และเป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมด

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  ทั้งน้ี ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไม่มีการสรรหากรรมการ

อิสระ แต่ไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ มีดังต่อไปน้ี 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ 

 ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

 (2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผูมี้

 อาํนาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง

 เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 (3)  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส                

 พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

 บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

 (4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีเป็น

 การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผู ้

 ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งใน ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ

 การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้น

 ท่ีมีนยั  (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้

 มีอาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

 ควบคุมของบริษทั สงักดัอยูท่ั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

  (6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึง

 ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อ

 หุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง

 เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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 (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็น

 หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

 เงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบ

 กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

 (9)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 - การสรรหากรรมการ  

  บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหน้าท่ีคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการ

คดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือกจะ

เป็นไปอยา่งโปร่งใสชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์

กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 

ทั้งน้ี หลกัเกณฑห์ลกัเกณฑ ์และวธีิการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี  

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคุคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

 (1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่

 นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร     

 (2) บริษทัฯ จะคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั พิจารณาจากคุณสมบัติท่ียงัขาดอยู่ โดยคาํนึงถึง

 ประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามรถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลาย

 ของโครงสร้างกรรมการและมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน   

 (3) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

   (3.1)  หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

 (3.2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดตาม (3.1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดย

 วธีิการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได ้

 (3.3)  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

 กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในลาํดับถัดลงมามี

 คะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

 เสียงช้ีขาด 

 (4) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถ้าจาํนวน

 กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3           

 (5) กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้   

  - การสรรหาผูบ้ริหารสงูสดุ 

  การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทัฯ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ     
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 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดแูลกิจการ 

  - การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสาํคญักบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นอย่างมาก เพ่ือป้องกนัการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีการกาํหนดกรอบการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการ และพนักงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติโดยทั่วกัน 

นอกจากน้ียงัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลการปฏิบติังาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเพ่ือพิจารณา

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้ ซ่ึงมีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบครอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์ตจริตอยา่งมี

เหตุผลและเป็นอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์ของบริษทัฯ  

 - การใช้ข้อมลูภายในเพือ่แสวงหาประโยชน์ 

  ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ รายงานปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เร่ืองการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 - การต่อต้านทจุริตและคอรัปช่ัน 

   การติดตามและทบทวน 

   บริษทัฯ กาํหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามโครงสร้างหนา้ท่ีความรับผิดชอบ หากพบว่ามีกระบวนการทาํงานใดน่าสงสัยว่าอาจจะละเมิดนโยบาย หรือละเมิดกฎหมาย 

หรือ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ จะตอ้งรีบรายงานขอ้มูลดงักล่าวตามช่องทางในการแจง้เบาะแส 

  การประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 

  บริษทัฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองเก่ียวกับกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยจดัทาํแบบประเมินความเส่ียงจาก

เหตุการณ์ฉอ้ฉล ซ่ึงมีดชันีช้ีวดัความเส่ียง และความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์เป็นตวัช้ีวดั และจดัทาํเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพ่ือเป็นการบ่งช้ีความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของบริษทั โดยจะ

พิจารณาจากผลกระทบและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์   

 - การแจ้งเบาะแส 

  ในปี 2562 ไม่มีการแจง้เบาะแส และการรายงานเก่ียวกบัการกระทาํความผิด 

 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผา่นมา 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชมุ 

เบี้ยประชมุ 

1. นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 120,000 

  กรรมการอิสระ   

2. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  6/6 90,000 

  กรรมการอิสระ   

3. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 5/6 60,000 

  กรรมการอิสระ   

รวม 270,000 
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 สรปุผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มีการเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ 
การประชมุ 

คณะกรรมการลงทนุ 
การประชมุ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นายสุกิจ จรัญวาศน ์ 4/4 5/5 

2. นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู 4/4 4/5 

3. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ 4/4 5/5 

4. นางสาวกญัวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ 4/4 5/5 

5. นางสาวสุดารัตน์ ววิรรธนะเดช 4/4 - 

6. นายโฆษิต องัคสุวรรณ - 5/5 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงาน

ความรับผิดชอบของตน ซ่ึงไดมี้การรายงานผลการปฏิบติังานใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทราบในทุกๆไตรมาส เพื่อเป็นการประเมิน

และรับรู้ถึงความคืบหนา้ในการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายภายในองคก์ร    

  ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบั 

บริษทั สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดงัน้ี 

ประเภทงานบริการ ช่ือผูส้อบบัญชี 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

สอบบญัชี   

1.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส นางสาวสุวมิล กฤตยาเกียรณ์           และ/หรือ 570,000 

2.  ค่าสอบบญัชีประจาํปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ์   และ/หรือ 780,000 

3.  ค่าสอบทานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง    
     งวด 6 เดือน และปลายงวด 

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร                  และ/หรือ                                 
นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

200,000 

ค่าบริการอืน่ๆ - - 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน  1,550,000 
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การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งมัน่ในการพฒันาบริการให้เป็นเลิศภายใตคุ้ณธรรมจริยธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีครอบคลุมทุกมิติ ทั้ งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั

อย่างย ัง่ยืน บริษทัฯ เช่ือว่า การท่ีจะเป็นองค์กรท่ีดีได้นั้นตอ้งเร่ิมจาก กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานขององค์กรก่อน โดยมี

เป้าหมายท่ีจะสร้างรากฐานในการบริหารงานใหม้ัน่คง และยกระดบัการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  ทั้งน้ี บริษทัฯ 

ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานขององค์กรภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีมารตราฐานดา้นการให้บริการท่ีดี การอยู่ร่วมกบัชุมชนอยา่งมีความสุข 

รวมถึงการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืขององคก์รใหค้รอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้ น เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยตรง                    

แต่ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการประหยดัพลงังานในองคก์รเป็นส่ิงสาํคญั คือพนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งร่วมมือกนั ตอ้งมีทศันคติ

และจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วม ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดร้ณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังาน อยา่งมีวินยั และ

สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 

 (2) ปฏิบติัตามกฎหมาย และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 (3) ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

 (4) ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายประหยดั

 พลงังานและการลดภาวะโลกร้อนของบริษทั เช่น 

  - ใชก้ระดาษรีไซเคิล 

  - พิมพเ์อกสารเฉพาะหนา้ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

  - ส่งขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางอีเมล แทนการใชก้ระดาษ 

  - ดบัไฟฟ้าทุกคร้ังทนัท่ีท่ีออกจากหอ้งทาํงานหรือหอ้งประชุม และดบัไฟฟ้าในเวลาพกักลางวนั 

  - ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้าน 

  - ข้ึนบนัได ้1-2 ชั้น แทนการใชลิ้ฟต ์

 การจัดการความย่ังยืนด้านสังคม 

 (1) การเคารพสิทธิมนษุยชน  

 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายหลกัสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยคาํนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งศกัด์ิศรี และสิทธิ 

ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา และบริษทัไม่สนบัสนุนกิจการท่ีกระทาํ

การใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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 (2) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสาํเร็จของบริษทั จึงให้การดูแลการปฏิบติั

อยา่งธรรม ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  - การเคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 - การกาํหนดผลตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัระกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดย

คาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนกังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยหวัหนา้งาน 

 - การจัดให้มีสวสัดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัย และสุขอนามัยท่ีดีของ

พนกังาน และการส่งแสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี  

 - การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

พนกังานทุกระดบัชั้น 

 (3)  การผลิตและการบริการอย่างมีความรับผดิชอบต่อลกูค้า  

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของการบริการใหไ้ดม้าตรฐาน รวมทั้ง การจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือติดต่อรับฟัง

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ เพ่ือรับทราบปัญหา ความตอ้งการของลูกคา้ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ

เช่ือมัน่ และความพึงพอใจสูงสุด  

 (4) การมีส่วนร่วมพฒันาชมุชนและสังคม  

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงไดส้นบัสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ 

จดักิจกรรมเพ่ือชุมชน สงัคมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2562 บริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม ดงัต่อไปน้ี  

  - กิจกรรมเพ่ือสังคม “บริจาคเงินเพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน                

อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี” เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 130,000 บาท 
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

การควบคุมภายใน   

  คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากการดาํเนินธุรกิจในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยั

ภายนอก ดงันั้นการจดัการระบบควบคุมภายในจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีคณะกรรมการตอ้งให้ความสนใจอยู่เสมอ โดยมีการ

กาํหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษทัให้ความร่วมมือ และคาํนึงถึงความสําคญัของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกดา้น อาทิ 

ดา้นการบริหารและการจดัสรรทรัพยากรของบริษทั  ดา้นบญัชี-การเงิน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้น

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกฎหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง และขอ้พิพาทจากการละเมิดท่ีอาจนาํไปสู่การ

ฟ้องร้องทั้งทางแพง่และอาญา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  บริษทัฯ ไดมี้การจดัแผนองค์กร ให้สอดคลอ้งกับลกัษณะงาน พร้อมทั้ งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีไวอ้ย่าง

ชดัเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบัติงาน เช่น การจดัตั้งให้มีคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํกับดูแลด้านนโยบายและ

รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั คณะผูบ้ริหาร ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแล และกาํกบัในส่วนงานต่างๆ ให้ธุรกิจดาํเนินไป

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายต่างๆ ท่ีมีการแบ่งงานออกเป็น

สายปฏิบติัการและสายสนบัสนุน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการจดัการท่ีดี เก่ียวกบัการ

ควบคุมดูแลการถ่วงดุลอาํนาจกนัเองระหว่างผูป้ฏิบติังานของแต่ละคณะ หรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึงเป็นการดูแลกระบวนการ

บริหารความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

  (2) คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีติดตาม และพิจารณาความ

เหมาะสมอยา่งเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากในสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และรายงานผลการ

ติดตามต่อคณะกรรมการบริษทั 

  ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการเข้าร่วมประชุมกับผูต้รวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท               

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และผูต้รวจสอบภายใน คือ บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั อยูเ่ป็นประจาํอยา่ง

นอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาไดรั้บคาํช้ีแจงวา่ยงั

ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีเพียงบางรายการเท่านั้นท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขให้

สมบูรณ์ครบถว้นซ่ึงหน่วยงานผูรั้บผิดชอบไดด้าํเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

  ในระดบัหน่วยงานหรือฝ่าย บริษทัไดมี้ระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 

ซ่ึงทาํเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหมี้การสอบทานการปฏิบติังาน และพฒันาระบบงานต่างๆ เพ่ือใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิภาพท่ีดี

ยิง่ข้ึน และส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  (3)  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัองคก์ร และเป็นการวางรากฐานท่ีดีในระยะยาว บริษทัฯ มีการสร้างวฒันธรรม

องค์กร ดว้ยการใชบุ้คลากรเป็นแม่แบบในการเช่ือมโยง ไดแ้ก่ การเขา้รับการฝึกอบรม การสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

บริษทัฯ  
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  คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหฝ่้ายตรวจสอบพฒันาระบบการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีอิสระ และมีจรรยาบรรณท่ีดี ซ่ึงบริษทั

ไดม้อบหมายให ้บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน โดยมอบหมายใหน้ายศิลป์ชยั รักษาพล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั

ของบริษทั สาํนกังาน สามสิบส่ี ออดิต จาํกดั และนายศิลป์ชยั รักษาพล แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี

ดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันภยั และ

อุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัมาเป็น ระยะเวลา 42 ปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้น

การตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั สถาบนัวชิาชีพ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติั หรือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทได้มอบหมายให้  นายศรชัย   แก้วรากมุข ดํารงตําแหน่งเ ป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน                     

(compliance department) เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของ

บริษทั  

รายการระหว่างกัน  

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทาํธุรกรรมกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะตอ้งมี

ราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 

arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่อความสมเหตุสมผล

ของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน   

 ผลการด าเนินงานส าหรับปี  2562                               

 สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิรวมทั้ ง ส้ิน                   

(31.05) ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมีผลกาํไรสุทธิ 6.20 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 37.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 600.81 

โดยรายไดห้ลกัของทางบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

 1.  รายไดจ้ากการรับประกนัภยั ในปี  2562 บริษทัฯ มียอดเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภทจาํนวน 414.86 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี  2561  จาํนวน 226.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 119.87 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนในส่วนของประกนัภยัประเภทรถยนต ์ซ่ึง

เป็นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวมจาํนวน 59.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 ของเบ้ีย

ประกนัภยัรวม ส่วนความเส่ียงภยัท่ีบริษทัฯ รับไวเ้องมีจาํนวน 355.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์303.53 ลา้น

บาท เบ้ียประกนัอคัคีภยัจาํนวน  29.08  ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเล และลอจิสติกส์จาํนวน 5.41 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยั

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 0.67  ลา้นบาทและเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็จาํนวน 16.74  ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 2.  รายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2562 ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน 20.10 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนจาํนวน 0.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 มีอตัราร้อยละ 2.87  

ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 2.98  

 ในส่วนรายจ่าย บริษัทฯ มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

 - ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัจาํนวน 381.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 190.91 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 100.25 ซ่ึงในปี  2562 บริษทัฯ มีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีจากการดาํเนินงานปกติ เป็นจาํนวน  

122.26  ลา้นบาท โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 44.83 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 

2561 ซ่ึงมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 40.71        

 - ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน ในปี 2562  มีจาํนวน 46.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าจาํนวน  

2.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.77 โดยค่าใชจ่้ายท่ีมีสดัส่วนสูง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้ งส้ิน 900.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จํานวน 100.84                    

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.61 โดยบริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญัหุ้นกู ้สลากออมสิน เงินฝาก

สถาบนัการเงินและพนัธบตัรจาํนวน 668.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 18.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ซ่ึงบนัทึก

เป็นมูลค่ายติุธรรม และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้แลว้จาํนวน 37.18 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ไป) ในปี  

2562 มีจาํนวน  517.83  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561  จาํนวน 77.88  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.70  ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากในปี 

2562 บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในหุน้กู ้เพ่ิมข้ึน     

 สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อในปี 2562 จาํนวน 63.16  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2561  ซ่ึงมีจาํนวน 29.24  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.20 
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 ลกูหน้ี 

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม 29.74  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  3.11  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.21  โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างรบั 
ปี 2562 ปี 2561 

จากผูเ้อาประกันภัย จากตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวม จากผูเ้อาประกันภัย จากตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวม 

1. ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1.74 23.71 25.45 1.49 21.41 22.90 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 0.01 3.30 3.31 0.07 3.90 3.97 

3. คา้งรับ 31-60 วนั - 1.11 1.11 - 1.86 1.86 

4. คา้งรับ 61-90 วนั - 0.45 0.45 - 0.25 0.25 

5. คา้งรับ 91 วนัถึง 1 ปี - 0.97 0.97 - 0.76 0.76 

6. คา้งรับมากกวา่ 1 ปี - - - - - - 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1.75 29.54 31.29 1.56 28.18 29.74 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (0.97) (0.97) - (0.76) (0.76) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1.75 28.57 30.32 1.56 27.42 28.98 

 ซ่ึงปี 2562  บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 26 วนั โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อเป็นการ

ดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญบริษทัฯ ไดต้ั้งไวจ้าํนวน 0.97 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการ

ประมาณจาํนวนหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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 เงินลงทนุในหลักทรัพย์ 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินลงทนุเผือ่ขาย 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาทนุ ก าไรท่ียังไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทนุท่ียังไม่
เกิดข้ึนจริง 

มลูค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงินลงทนุ
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

ราคาทนุ 
ก าไรท่ียังไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขาดทนุท่ียังไม่
เกิดข้ึนจริง 

มลูค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงินลงทนุ
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ           

     หุน้ทุน 38.61 74.96 (10.27) 103.30 11.47 40.50 63.24 - 103.74 12.98 

หลกัทรัพยเ์อกชน           

     หุน้ทุน 125.70 44.90 (63.12) 107.48 11.49 129.67 13.81 (17.38) 126.10 15.77 

รวม 164.31 119.86 (73.39) 210.78 23.41 170.17 77.05 (17.38) 229.84 28.75 

 
หน่วย : ล้านบาท 

เงินลงทนุท่ีถือจนครบก าหนด 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาทนุตัด
จ าหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทนุ 
ในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 

ราคาทนุตัด
จ าหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทนุ 
ในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ     

     สลากออมทรัพย ์ 1.60 0.18 1.60 0.20 

     พนัธบตัรต่างประเทศ 15.00 1.67 15.00 1.88 

     หุน้กู ้– หุน้กูแ้ปลงสภาพ 55.00 6.11 25.00 3.13 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

     หุน้กู ้– หุน้กูแ้ปลงสภาพ    251.00 27.87 208.00 26.02 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 134.93 14.98 169.93 21.25 

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 0.34 0.04 0.34 0.04 

รวม 457.87 50.85 419.87 52.52 
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 ในปี 2562  บริษทัฯ ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยเงินลงทุนเผื่อขาย จาํนวน 210.78 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 19.06  

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 8.29 และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด จาํนวน 457.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  

38.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.05   

 สภาพคล่อง           
 ในปี 2562  เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 62.75 ลา้นบาท 

ขณะท่ีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 มีจาํนวน 0.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 0.06 ลา้นบาท และเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 53.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน  41.15  ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.20  เท่า ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั  3.26  เท่า ซ่ึง

จาํนวนทรัพยสิ์นหมุนเวยีนท่ีบริษทัฯ มีอยูส่ามารถนาํไปชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างเอาไว ้

 หน้ีสิน 

 หน้ีสินของบริษทัฯ มีจาํนวน  371.79  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  148.79  ลา้นบาท จากปี 2561  ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 223.00  ลา้น

บาท และในปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  0.70  เท่า   เพ่ิมข้ึนจากปี  2561 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้  0.39  เท่า  โดยหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ เงินคา้ง

จ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นตน้  

 ส่วนของผูถื้อหุ้น           
 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวนทั้งส้ิน 528.56 ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2561 มี 576.51 ลา้นบาท ลดลง 47.95 ลา้นบาท  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 10.56 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุนจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี  2562  มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง และปี 2562 บริษทัมี

การจ่ายเงินปันผลจาํนวน 6 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจาํนวน 12  ลา้นบาท  

 เหตกุารณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน         
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท                  

จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และกาํกบัดูแลตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามหลกับรรษทัภิบาล โดยสรุปรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2562 ดงัน้ี 

  1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2562 ของบริษทั โดยเชิญฝ่าย

จดัการท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรายงาน ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีในการประชุมทุกคร้ังจะไดรั้บการพิจารณาและนาํมาปรับปรุงให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทัอย่างเหมาะสม  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินไดแ้สดงรายการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชใ้นปัจจุบนั และตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนด 

 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

   คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายใน

ร่วมกบัผูส้อบบญัชี และพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสาํคญั  มีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือกาํหนดความสาํคญัของแต่ละระบบงาน

ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม    

 3. การบริหารความเส่ียง  

 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบ ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานกับผูบ้ริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงและมีการติดตามการ

ดาํเนินการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียง

ดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นประกนัภยั ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงดา้น

ปฏิบติัการ  ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง  ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ  ความเส่ียงดา้นมหันตภยั  ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ และความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่  ให้ไดผ้ลเพียงพอและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาปรับปรุง เพ่ือให้การบริหารความเสียงมี

ประสิทธิภาพรวมทั้ งปฏิบัติตามขอ้กาํหนด และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) 

 4. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเขา้ข่าย

รายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์  ผลการสอบทานรายการระหวา่งกนัท่ีบริษทัมีการดาํเนินการกบัผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขการคา้

ทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น
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และเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานและกาํกบัใหบ้ริษทัดาํเนินกิจการต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งตามระบบงาน

ท่ีกาํหนดไว ้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้มีคุณธรรม บริษทัมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   

ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยไม่พบขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้เช่ือว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการไม่

ปฏิบติัตาม และ / หรือ การปฏิบติัท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัมีการดาํเนินการตามเง่ือนไข

ทางธุรกิจปกติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 6. การพจิารณาเสนอแต่งต้ังผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

       คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระคุณสมบติั 

ทกัษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริษทัในปีท่ีผา่นมา ตลอดจนค่าตอบแทน

การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 โดยมี นางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 

และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 8125 เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2562 

 โดยสรุปการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ไดติ้ดตามการดาํเนินงานของบริษทัโดยใชค้วามรู้

ความสามารถมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

ความเห็นวา่ บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินแสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งครบถว้น 

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
   
  นายสมพล  ไชยเชาวน์ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 

ซ่ึงงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย 

เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงใชดุ้ลยพินิจพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ  ระมดัระวงั และ

สมเหตุสมผลในการจดัทาํ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินอยา่งเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  จึงช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส  และเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายใน   ระบบบริหารความเส่ียง   การตรวจสอบภายใน และการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้เช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า  การบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

น่าเช่ือถือพอท่ีจะสามารถดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินงาน ท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั และไดร้ายงานความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ท่ีจะ

สามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงินของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระสาํคญั 

 

 

( นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา )   ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ ) 

 ประธานกรรมการ              กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 

บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 414.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 85.40 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเป็นการรับประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ย และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดย

อาศยัระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัการ

ตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริงของรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การ

บนัทึกขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาย

เบ้ียประกนัภยั การคาํนวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 
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 สุ่มตวัอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัว่าสอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยั และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้า่เบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 สอบทานขอ้มูลกรมธรรม์และรายการสลกัหลงักรมธรรม์ท่ีบริษทัฯ ออกในระหว่างปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 85.11 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 22.89 ของหน้ีสินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสาํรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ และ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

กาํหนดขอ้สมมติ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การตั้ง

ประมาณการ และการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 

 พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 

 อ่านรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ีบนัทึก

ไวใ้นบญัชี 

 ประเมินขอ้สมมติ และการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 

 ใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวิธีท่ีใช้ในการคาํนวณ และ

เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ เพื่อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี

จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
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แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

(นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 

 เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  2982 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
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งบการเงิน 
 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 
and 

   

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

and 
   

สินทรัพย์ 
   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 53,022,357.90           11,875,195.93  

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7         30,325,742.29           28,984,979.72  

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 
 

          2,892,958.31      3,297,036.40  

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 8         36,760,390.42        25,020,734.59  

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 9         26,400,176.00   8,902,865.15  

     สินทรัพยล์งทุน 
   

          เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 10       668,653,258.22  649,707,448.06  

          เงินใหกู้ย้มื 11           7,281,766.56           8,547,552.64  

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12         42,872,766.09  43,453,740.05  

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13                12,449.48                  56,149.85  

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14         18,669,962.34     11,952,510.79  

     สินทรัพยอ่ื์น 15    13,458,522.12          7,707,311.34  

รวมสินทรัพย์ 
 

900,350,349.73    799,505,524.52  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 
and 

   

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

and    

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
   

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16        275,357,807.42         154,119,404.80  

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17          20,985,069.98           19,877,969.60  

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

-            1,071,302.42  

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19          13,294,767.00             8,766,376.00  

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14            9,294,522.24           11,934,534.61  

     หน้ีสินอ่ืน 
   

        ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 
 

         12,625,471.50           11,083,803.28  

        อ่ืนๆ 20          40,230,786.39           16,145,103.98  

รวมหนีสิ้น 
 

       371,788,424.53         222,998,494.69  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้    
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 

and  
  

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

and  
  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  
  

ส่วนของเจา้ของ  
  

ทุนเรือนหุน้  
  

ทุนจดทะเบียน  
  

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท         120,000,000.00         120,000,000.00  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้    
  

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท         120,000,000.00         120,000,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้         258,000,000.00         258,000,000.00  

กาํไรสะสม  
  

            จดัสรรแลว้  
  

                 สาํรองตามกฎหมาย           12,000,000.00           12,000,000.00  

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร         101,383,836.22         138,768,891.38  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ           37,178,088.98           47,738,138.45  

รวมส่วนของเจ้าของ         528,561,925.20         576,507,029.83  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         900,350,349.73         799,505,524.52  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

102 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
AND    

    (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 2562 2561 
AND     

รายได้    

เบ้ียประกนัภยัรับ   414,856,166.34  188,682,947.33  

หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ   (59,428,962.34) (32,828,789.65) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ   355,427,204.00  155,854,157.68  

บวก(หัก) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม                     

(ลด) จากปีก่อน 

  (82,691,552.11) 927,481.82 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 34  272,735,651.89  156,781,639.50  

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 34  16,968,755.35   11,645,834.17  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   34  20,103,427.22   20,194,324.80  

กาํไรจากเงินลงทุน   17,204,980.00  - 

รายไดอ่ื้น    16,655,732.69   7,509,672.17  

รวมรายได้  343,668,547.15 196,131,470.64 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าสินไหมทดแทน   168,448,154.99   73,975,799.22  

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ  (46,184,375.67) (10,142,608.09) 

รวม 34  122,263,779.32   63,833,191.13  

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 34  54,185,607.45   29,767,197.70  

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  34  158,677,013.14   53,543,889.66  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22  46,227,005.95   43,297,273.70  

รวมค่าใช้จ่าย   381,353,405.86  190,441,552.19  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (37,684,858.71)  5,689,918.45  

รายได  ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได  ้ 14.2  6,633,921.95   509,628.78  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี  (31,050,936.76)  6,199,547.23  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
AND    

    (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 2562 2561 
AND     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

   

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออก
จากงาน 

  (417,648.00)  700,938.00  

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3  83,529.60   (140,187.60) 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออก
จากงาน - สุทธิจากภาษี 

  (334,118.40)  560,750.40  

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

   

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย   (13,200,061.84)  (25,380,627.11) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3  2,640,012.37   5,076,125.42  

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย                

-  สุทธิจากภาษี 
  (10,560,049.47)  (20,304,501.69) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสุทธิจากภาษี   (10,894,167.87)  (19,743,751.29) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี   (41,945,104.63)  (13,544,204.06) 

ก าไรต่อหุ้น    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (2.59) 0.52 

จาํนวนหุ้นสามญั  12,000,000 12,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
   

    (หน่วย : บาท) 
 

 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และช าระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของ 

รวม ผลก าไร (ขาดทุน)จาก 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

จัดสรรแล้ว 
ส ารองตาม 
กฎหมาย 

ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 144,008,593.75 68,042,640.14 602,051,233.89 

กาํไรสาํหรับปี  - - - 6,199,547.23 - 6,199,547.23 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  - - - 560,750.40 (20,304,501.69) (19,743,751.29) 

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (12,000,000.00) - (12,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 138,768,891.38 47,738,138,.45 576,507,029.83 

ขาดทุนกาํไรสาํหรับปี  - - - (31,050,936.76) - (31,050,936.76) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  - - - (334,118.40) (10,560,049.47) (10,894,167.87) 

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (6,000,000.00) - (6,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22 37,178,088,.98 528,561,925.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
and 

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
 2562 2561 

and    

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน  
  

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง      411,231,156.62      183,253,992.80  

     เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  (56,792,779.03) (25,855,300.12) 

     ดอกเบ้ียรับ        13,766,717.81        10,791,103.56  

     เงินปันผลรับ          6,993,223.15          8,824,265.60  

     รายไดอ่ื้น        16,655,732.69          7,509,672.17  

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (112,614,062.96) (46,263,375.91) 

     ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (37,263,364.26) (18,000,399.36) 

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  (158,677,013.14) (53,543,889.66) 

     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  (20,271,535.62) (43,711,574.77) 

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (2,078,555.45) (2,115,056.32) 

     เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  (14,940,892.00) (38,000,000.00) 

     เงินใหกู้ย้มื          1,265,786.08          1,630,377.56  

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน        47,274,413.89  (15,480,184.45) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้  
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
ant and 

   

   
(หน่วย : บาท) 

  
2562 2561 

andante 
   

กระแสเงนิสดใช้ไป 
   

อุปกรณ์ 
 

(127,251.92) (194,430.84) 

           เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 
 

(127,251.92) (194,430.84) 

           เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 
 

(127,251.92) (194,430.84) 

           เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

เงินปันผลจ่าย 
 

(6,000,000.00) (12,000,000.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 
 

      41,147,161.97  (27,674,615.29) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
 

      11,875,195.93        39,549,811.22  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 
 

      53,022,357.90        11,875,195.93  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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หมายเหตุประกอบงบ 

บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับปีส้ินสดุ วันท่ี 31ธันวาคม 2562 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขท่ี บมจ.

เลขท่ี 0107537000807 สํานักงานตั้ งอยู่ เลขท่ี  408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวนิาศภยั 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ

จดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงกาํหนดโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข

และระยะเวลาในการจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 

2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

 งบการเงินของบริษทัฯจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน งบการเงิน 

ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้

กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรู้รายได้ท่ี

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมี

สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีขอ้กาํหนดเพ่ิมเติม โดยมีการใหท้างเลือกสาํหรับผูรั้บประกนัภยัท่ีเขา้เง่ือนไข

ตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  (ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการชัว่คราว และให้ถือ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั แทน

สาํหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง  วันที ่                         

1 มกราคม 2563 

  สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ี

มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน  

5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 7  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32   การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน    ต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19   การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการ

ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ

บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกันภยั ออกมาเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญาประกนัภยั ท่ีอนุญาตให้ผูรั้บ

ประกนัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีกาํหนด ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 

เป็นการชัว่คราว และกาํหนดให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยัแทน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี มีขอ้กาํหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยมี

เร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ใหจ้ดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตรา

สารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด และลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลกาํไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลกาํไรขาดทุนจาก  การป้องกนัความ

เส่ียงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง สาํหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ให้รับรู้เขา้

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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- กาํหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสญัญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสญัญาหลกั หากเขา้เง่ือนไข

ทุกขอ้ในการแยกสญัญา 

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีขอ้กาํหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัฯเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน

ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั ท่ีกาํหนดให้บริษทัฯสามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบัญชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยัไดแ้ละบริษทัฯเห็นว่าการเลือกใชแ้นวปฏิบติัมี

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากกวา่ ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

ธุรกิจประกนัภยัมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบการเงินจากรายการดงัต่อไปน้ี  

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน บริษทัฯตอ้ง

วดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใชบ้ริษทัจดทะเบียนและจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์าง

การเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน การรายงานทาง

การเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

ธุรกิจประกนัภยัมาใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานน้ีมาถือ

ปฏิบติั 
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3. นโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1. การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 

บริษทัฯจดัประเภทของสญัญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยั โดย

สญัญาประกนัภยัคือสญัญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยั รับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

(ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ี

ระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียง

ดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ี

รับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัจาํนวนภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสญัญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหาก

ไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยั และสัญญาประกนัภยัต่อเป็นสัญญาการลงทุน 

ซ่ึงสญัญาการลงทุนคือสญัญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทาง

การเงินแต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีสาํคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัฯจดัประเภทของสญัญาโดยประเมินความมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา ณ วนั

เร่ิมตน้สญัญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สิทธิ

และภาระผูกพนัทั้ งหมดถูกทาํให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดถูกจดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนั

เร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.2. การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

 เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อและ

ส่งคืนแลว้และปรับปรุงดว้ยสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้สาํหรับกรมธรรมท่ี์มีอายไุม่เกิน 1 ปี และ ใน

กรณีท่ีกรมธรรมมี์อายเุกิน 1 ปี จะรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้

เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 

 เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อจากบริษทั

ผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  

รายไดค้า่จา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้ห้บริการ ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่า

นายหนา้สาํหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็น

รายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิ

ในการรับเงินปันผล 
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(จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

3.3.  สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษัทฯ ตั้ งเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการ                  

จดัสรรเงินสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวนิาศภยัดงัน้ี 

ประเภทการประกนั  วธีิการค านวณเงนิส ารอง 

-    การประกันภัยขนส่งเฉพาะเ ท่ียว การประกัน

อุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 

เดือน 

 -   ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกันภัยรับ ตั้ งแต่วนัท่ี

กรมธรรม์ประกันภัยเ ร่ิมมีผลคุ้มครอง ตลอด

ระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคงให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อา

ประกนัภยั 

-    การประกนัภยัอ่ืน  -    วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

 สํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัสํารองไวเ้พ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั 

บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่

โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

 สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกว่า

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

3.4.  สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บการแจง้คาํ

เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเพ่ิมเติมสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but 

not reported claim: IBNR) ซ่ึงคาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ

ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสาํหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ี

ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่า

สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

3.5. ค่าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง

กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

3.7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจาํนวนท่ีคาด

ว่าจะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต การ

วเิคราะห์อายหุน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดยอา้งอิง

สญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสาํรองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายวา่

ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

3.9. ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํท่ีวางไวจ้ากการรับ

ประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับ

อ่ืนๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และ

สถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํท่ีบริษทัถือไวจ้าก

การเอาประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ 

ให้กบับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการ

เดียวกนั (ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ีประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับ

ประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 

3.10. เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลคา่ยติุธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็น

รายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า หลกัทรัพย์

ดงักล่าวไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพย ์จึง

บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในกาํไรขาดทุน 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบักาํไร

หรือขาดทุน 

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่า

เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชร้าคาจากสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

บริษทัฯ จะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและ

เงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนบริษทัฯ ใชว้ิธีถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ 

วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนไดบ้ันทึกเป็น

รายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าในส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

3.11. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยด์งักล่าว 

3.12. เงินใหกู้ย้มืและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 เงินใหกู้ย้มืแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัฯ ตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ

เรียกเก็บหน้ี การวิเคราะห์อายุหน้ี การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหน้ีและราคาประเมินของหลกัประกนัของ

ลูกหน้ีแต่ละรายในปัจจุบนั 

3.13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

(ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

(ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   5   ปี 

ยานพาหนะ   5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

3.14.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 

3.15. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯ จะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้

บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือ

มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

3.16.  ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อนๆ 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

(1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่

จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสิน

ภาษี 

(2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะ

มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้

ใชน้ั้น 

(3) บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะไม่มีกาํไร 

 ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์หรือมี

การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

(4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้กรณีท่ี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกบนัทึก

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

116 

3.17.  รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทั

ฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ 

ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

3.18. ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรา

คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานในรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้กาํไร

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในกาํไรขาดทุน 

3.19.  สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 สญัญาเช่าดาํเนินงานในการเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่าไดจ้ดัประเภท 

เป็นการเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตก้ารเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายภายใตอ้ายสุญัญาเช่า 

3.20.  เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีใน

งบแสดงฐานะการเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 
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3.21.  ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

 บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนั

ท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัฯ ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันั้น และ

จาํนวนท่ีตอ้งชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยก

ต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.22.  การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

 ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณ

และการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ี

เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

3.23.  ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการเนินงาน ผู ้

มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

3.24.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกันภยัต่อ ซ่ึงนโยบายการบญัชี

เฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.25. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไร 

(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั    

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณการในเร่ืองท่ี

มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ

ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ

และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

4.1.  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกันภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อ ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์าก

การประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเ งินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้าง และตาม

สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วน

สินทรัพยจ์าการประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลเงินกองทุนท่ีปรากฏอยู ่ณ 

วนัปิดบญัชี และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
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4.2.  ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทั่วไปเม่ือมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การ

ท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ

ฝ่ายบริหาร 

4.3.  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากสาํหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการ

ในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.4.  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ

นาํไปหักกบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทาง

ภาษีอยา่งรอบคอบและเป็นไปได ้เพ่ือใชใ้นการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สมมติฐานของบริษทัเก่ียวกบั

ความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการ

เปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีสําคญัในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัของฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

4.5.  ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแต่ยงัไม่ได้รับรายงาน 

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานบนัทึกในงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยการคาํนวณจากหลายสมมติฐาน ดว้ยวธีิคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด สมมติฐานดงักล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจาํตามประสบการณ์ท่ี

ผา่นมาและสถานการณ์ปัจจุบนั 

4.6.  ผลประโยชน์พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

4.7.  ส ารองความเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด  

 สํารองประกันภัยสําหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยใช้การ

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงิน

สํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณการอย่างดีท่ีสุด ณ 

ขณะนั้น 
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4.8.  คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ

คดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมั่นว่าความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจํานวนท่ีได้บันทึกไวแ้ล้ว ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

5. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

บริษทัฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

ล าดับช้ันของมลูค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้าํนิยามของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

„ ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ หน้ีสินอย่าง

เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่าได ้

„ ขอ้มูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

„ ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 2562 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      

ตราสารทุน 210,782,198.22 210,782,198.22 - - 210,782,198.22 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 53,022,357.90 - - 53,022,357.90 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 30,325,742.29 - - 30,325,742.29 30,325,742.29 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง

สินไหมทดแทนส่วนท่ีเ รียกคืนจากบริษัท

ประกนัภยัต่อ 10,356,939.23 - - 10,356,939.23 10,356,939.23 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 26,400,176.00 - - 26,400,176.00 26,400,176.00 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,600,000.00 16,600,000.00 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 306,000,000.00 - 312,818,487.49 - 312,818,487.49 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่  

3 เดือน 134,930,000.00 134,930,000.00 - - 134,930,000.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 24,112,077.94 24,112,077.94 

เงินให้กูย้มื 7,281,766.56 - - 7,281,766.56 7,281,766.56 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัสาํรองค่าสินไหม

ทดแทน 85,105,272.39 - - 85,105,272.39 85,105,272.39 

เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 20,985,069.98 - - 20,985,069.98 20,985,069.98 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 

 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

121 

การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2562 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย       

ตราสารทุน 229,836,388.06 229,836,388.06 - - 229,836,388.06 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 11,875,195.93 - - 11,875,195.93 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 28,984,979.72 - - 28,984,979.72 28,984,979.72 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง

สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัท

ประกนัภยัต่อ 7,941,522.82 - - 7,941,522.82 7,941,522.82 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 8,902,865.15 - - 8,902,865.15 8,902,865.15 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,749,583.20 16,749,583.20 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 233,000,000.00 - 236,683,075.49 - 236,683,075.49 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่  

3 เดือน 169,930,000.00 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 22,998,812.04 22,998,812.04 

เงินให้กูย้มื 8,547,552.64 - - 8,547,552.64 8,547,552.64 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัสาํรองค่าสินไหม

ทดแทน 55,882,661.30 - - 55,882,661.30 55,882,661.30 

เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 19,877,969.60 - - 19,877,969.60 19,877,969.60 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินสด 859,473.58 748,116.25 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 32,162,884.32 11,127,079.68 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินกาํหนดระยะเวลา 20,000,000.00 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 11,875,195.93 
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7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จาํแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนับตั้งแต่วนัครบ

กาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 

 ผู้เอาประกนัภัย ตัวแทนและ                 
นายหน้าประกนัภัย 

รวม ผู้เอาประกนัภัย ตัวแทนและ               
นายหน้าประกนัภัย 

รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,741,035.77 23,712,498.92 25,453,534.69 1,491,626.66 21,414,787.92 22,906,414.58 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 5,893.03 3,299,329.62 3,305,222.65 65,382.38 3,900,605.76 3,965,988.14 

คา้งรับ 30 - 60  วนั - 1,113,565.12 1,113,565.12 - 1,859,639.42 1,859,639.42 

คา้งรับ 60 - 90 วนั (919.13) 454,338.96 453,419.83 - 252,937.58 252,937.58 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 967,221.39 967,221.39 - 758,616.25 758,616.25 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,746,009.67 29,546,954.01 31,292,963.68 1,557,009.04 28,186,586.93 29,743,595.97 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (967,221.39) (967,221.39) - (758,616.25) (758,616.25) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 1,746,009.67 28,579,732.62 30,325,742.29 1,557,009.04 27,427,970.68 28,984,979.72 

8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ   

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 10,356,939.23 7,941,522.82 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 26,403,451.19 17,079,211.77 

รวม 36,760,390.42 25,020,734.59 

9. ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 256 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 26,400,176.00 8,902,865.15 

รวม 26,400,176.00 8,902,865.15 

 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

123 

 ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ  (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จาํแนกอาย ุดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 26,248,816.18 8,806,608.01 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 151,359.82 96,257.14 

รวม 26,400,176.00 8,902,865.15 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
10.1. จาํแนกตามประเภทการลงทุน 

 

 

 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ราคาทุน/ 
มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ 
มูลค่ายุติธรรม 

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารทุน 164,309,587.00 210,782,198.22 170,163,715.00 229,836,388.06 

รวม 164,309,587.00   210,782,198.22 170,163,715.00 229,836,388.06 

บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 46,472,611.22  - 59,672,673.06 - 

เงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ 210,782,198.22 210,782,198.22 229,836,388.06 229,836,388.06 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00  16,600,000.00  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 306,000,000.00  233,000,000.00  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกว่า 

3 เดือน 134,930,000.00  169,930,000.00  

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 457,530,000.00  419,530,000.00  

เงินลงทุนท่ัวไป     

ตราสารทุน 341,060.00  341,060.00  

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 341,060.00  341,060.00  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 668,653,258.22  649,707,448.06  
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10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 10,000,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 48,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 306,000,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนด            

เกินกวา่ 3 เดือน 120,930,000.00 14,000,000.00 - 134,930,000.00 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 178,930,000.00 233,600,000.00 45,000,000.00 457,530,000.00 

 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 52,000,000.00 104,000,000.00 77,000,000.00 233,000,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนด            

เกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00 419,530,000.00 

10.3. เงินลงทุนท่ีติดภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 89.93 ลา้นบาท และ 54.93 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามหมายเหตุ 35 
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11. เงินใหกู้ย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืโดยจาํแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระ ดงัน้ี 

                                                                                                                                                       (หน่วย : บาท) 
 2562 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกนั อืน่ๆ รวม 

 เงินต้น ดอกเบีย้ เงินต้น ดอกเบีย้ เงินต้น ดอกเบีย้ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,026,491.11 - 255,275.45 - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 

รวม 7,026,491.11 - 255,275.45 - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 

 

                                                                                                                                                       (หน่วย : บาท) 
 2561 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกนั อืน่ๆ รวม 

 เงินต้น ดอกเบีย้ เงินต้น ดอกเบีย้ เงินต้น ดอกเบีย้ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,026,491.11 - 255,275.45 - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 

รวม 7,026,491.11 - 255,275.45 - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 

11.1  เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราดอกเบ้ีย 

เงินกูร้้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

11.2  เงินให้กู้ยืมโดยให้บุคคลคํ้ าประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ   

MLR-1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี 

11.3  เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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12. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 

ที่ดนิ อาคาร 
เคร่ืองใช้ตกแต่งติดตั้ง 

และเคร่ืองใช้ 
ส านักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :      

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 80,536,138.70 4,477,293.76 14,608,961.54 141,171,394.00 

     ซ้ือเพ่ิม - - 128,154.76 - 128,154.76 

     ตดัจาํหน่าย - - (134,771.95) (1,068,867.23) (1,203,639.18) 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 41,549,000.00 80,536,138.70 4,470,676.57 13,540,094.31 140,095,909.58 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :       

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 80,054,318.78 3,384,625.83 14,278,709.34 97,717,653.95 

     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - 78,685.63 450,440.63 179,099.62 708,225.88 

     จาํหน่าย - - (133,873.11) (1,068,863.23) (1,202,736.34) 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 80,133,004.41 3,701,193.35 13,388,945.73 97,223,143.49 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี :        

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 481,819.92 1,092,667.93 330,252.20 43,453,740.05 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 41,549,000.00 403,134.29 769,483.22 151,148.58 42,872,766.09 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :         

     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     708,225.88 
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ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ (ตอ่) 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 
ที่ดนิ อาคาร 

เคร่ืองใช้ตกแต่งติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้ 
ส านักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :      

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 80,536,138.70 53,972,158.10 14,608,961.54 190,666,258.34 

     ซ้ือเพ่ิม - - 194,530.84 - 194,530.84 

     ตดัจาํหน่าย - - (49,689,395.18) - (49,689,395.18) 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 80,536,138.70 4,477,293.76 14,608,961.54 141,171,394.00 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :       

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 79,975,633.15 52,530,194.59 14,099,609.72 146,605,437.46 

     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  - 78,685.63 543,726.42 - 801,511.67 

     จาํหน่าย - - (49,689,295.18) - (49,689,295.18) 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 80,054,318.78 3,384,625.83 14,278,709.34 97,717,653.95 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี :        

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 560,505.55 1,441,963.51 509,351.82 44,060,820.88 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549.000.00 481,819.92 1,092,667.93 330,252.20 43,453,740.05 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :         

     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     801,511.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม จาํนวน 

93.65 ลา้นบาท และจาํนวน 94.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู ่
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13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 
 (หน่วย: บาท) 

 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 

ราคาทุน     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน - 

ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 1,941,571.03 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 1,825,021.18 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 60,400.00 

ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,885,421.18 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 43,700.37 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 1,929,121.55 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 56,149.85 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 12,449.48 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2562 43,700.37 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2561 60,400.00 
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14. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

14.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 2,815,075.28 2,242,608.56 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 9,520,027.38 5,241,138.70 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (IBNR) 3,482,462.01 2,563,765.09 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 193,444.27 151,723.24 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 2,658,953.40 1,753,275.20 

รวม 18,669,962.34 11,952,510.79 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 9,294,522.24 11,934,534.61 

รวม 9,294,522.24 11,934,534.61 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,375,440.10 17,976.18 

14.2  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - 2,957,338.47 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (6,633,921.95) (3,466,967.25) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (6,633,921.95) (509,628.78) 
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14.3  จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเ ก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 83,529.60 (140,187.60) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร(ขาดทุน)จากการ                                                            

วดัมลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 

2,640,012.37 

 

5,076,125.42 

 2,723,541.97 4,935,937.82 

14.4  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 2562 2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (37,684,858.71) 5,689,918.45 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,536,971.75) 1,137,983.69 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน   

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี - (850,994.11) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,195,164.83 - 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,393,644.63) (929,313.83) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 101,529.60 132,695.47 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (6,633,921.95) (509,628.78) 

15. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 2,288,304.51 2,200,589.34 

สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 3,627,883.76 2,023,435.58 

ลูกหน้ีอ่ืน 3,229,010.23 1,111,112.49 

อ่ืนๆ 4,313,323.62 2,372,173.93 

รวม 13,458,522.12 7,707,311.34 
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16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนทีเ่อา
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 58,808,348.40 (1,472,325.27) 57,336,023.13 

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 26,296,923.99 (8,884,613.96) 17,412,310.03 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 190,252,535.03 (26,403,451.19) 163,849,083.84 

รวม 275,357,807.42 (36,760,390.42) 238,597,417.00 

 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนทีเ่อา
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 40,886,963.54 (5,764,650.48) 35,122,313.06 

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 14,995,697.76 (2,176,872.34) 12,818,825.42 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.73 

รวม 154,119,404.80 25,020,734.59 129,098,670.21 
 



 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) │ รายงานประจ าปี 2562 

132 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 55,882,661.30 34,367,951.77 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 160,768,900.65 76,285,073.68 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน (10,695,634.97) (1,500,322.54) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ สาํรองค่าสินไหมทดแทน 11,301,226.23 1,713,717.14 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (132,151,880.82) (54,983,758.75) 

ยอดคงเหลือ 85,105,272.39 55,882,661.30 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับ

ประกนัภยัต่อจาํนวน 3.17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 3.97 ลา้นบาท) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 55,882,661.30 34,367,951.77 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 414,856,166.34 188,682,947.33 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (322,840,374.81) (190,603,018.86) 

ยอดคงเหลือ 190,252,535.03 98,236,743.50 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35,158,902.71 29,433,219.54 

ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี 172,275,812.81 61,738,451.72 

ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (115,544,478.84) (56,012,768.55) 

ยอดคงเหลือ 91,890,236.68 35,158,902.71 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จาํนวนเงิน 91.89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 จาํนวน 35.16 ลา้นบาท) เน่ืองจากสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจาํนวนตํ่ากวา่สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: บาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 

    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 56,211,432 60,702,000 64,010,739 55,364,197 71,469,051 171,146,908 

 - หน่ึงปีถดัไป 54,771,859 58,031,013 63,261,824 55,203,840 65,399,721   

 - สองปีถดัไป 55,440,388 58,553,284 65,920,735 51,323,420     

 - สามปีถดัไป 55,785,856 57,884,918 65,700,784       

 - ส่ีปีถดัไป 55,785,856 57,884,918          

- ห้าปีถดัไป 55,785,856       

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 55,785,856 57,884,918 65,700,784 51,323,420 65,399,731 171,146,908 467,241,608 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 55,785,856 57,884,918 65,700,784 51,053,284 51,735,149 171,146,908 467,241,608 

รวม - - - 270,137 13,664,572 67,002,578 80,937,287 

ปีอุบติัเหตุก่อน 2556       1,593,337 

อ่ืนๆ       2,574,648 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      85,105,272 

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 

    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 49,727,350 52,321,459 47,303,374 45,887,288 60,216,395 133,884,158  

- หน่ึงปีถดัไป 40,798,794 49,355,510 46,158,395 46,222,054 57,141,350   

- สองปีถดัไป 41,583,811 49,779,703 48,653,956 43,058,124    

- สามปีถดัไป 41,922,646 49,830,805 48,501,457     

- ส่ีปีถดัไป 41,922,646 49,830,805      

- ห้าปีถดัไป 41,922,646       

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 41,922,646 49,830,805 48,501,457 43,058,124 57,141,350 133,884,158 374,338,541 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 41,922,646 49,830,805 48,501,457 42,805,135 44,901,248 78,856,058 306,817,348 

รวม - - - 252,990 12,240,103 55,028,100 67,521,193 

ปีอุบติัเหตุก่อน 2556       345,284 

อ่ืนๆ       (12,483,682) 

      55,382,795 
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หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

ขอ้สมมติ 

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าสาํรองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั  เป็นดงัน้ี 

(ก)  ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

 สาํหรับการทาํการประเมิน บริษทัฯไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วธีิดงัน้ี  

1)   วธีิพฒันาการสินไหม (Chain Ladder method) สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

2)   วธีิ Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF” สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

3)   วธีิ Expected Loss Ratio หรือ “ELR”  

โดยปกติบริษทัมกัใชว้ิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสํารองไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้ในปี

อุบติัเหตุใหม่ๆ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการยงัมีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจตอ้งใชป้ระมาณการวิธี BF หรือ ELR ตามความเหมาะสม 

แลว้แต่กรณี ซ่ึงสมมติฐานหลกัของทั้งสองวิธีดงักล่าวก็คืออตัราส่วนสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซ่ึงใน

การพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริษทัฯก็จะคาํนึงถึงขอ้มูลในอดีตประกอบกบัปัจจยัอ่ืนท่ี สะท้อนถึงหน้ีสินท่ี

เหมาะสมของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงในนโยบายการรับประกนัภยั หรือ เปล่ียนแปลง

ความคุม้ครองในกรมธรรม ์เป็นตน้ 

(ข)  ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การประมาณสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ 

ในการประมาณสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้บริษทัฯใชว้ิธี Kittel’s Refinement of 

the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอา้งอิงของ Conger และ Nolibos เร่ือง “Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering 

and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใชจ่้ายภายในของบริษทัฯ เพ่ือวิเคราะห์และประมาณค่าใชจ่้ายของฝ่าย

สินไหม และค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนอ่ืนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ซ่ึงการประมาณดว้ยวธีิดงักล่าวนั้นไดพิ้จารณา

อตัราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉล่ียของค่าความเสียหายจ่าย โดยบริษทัฯจะพิจารณาเลือกอตัราส่วนน้ีจากขอ้มูลในอดีตอยา่งนอ้ย 

3 ปี 

17. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 11,118,758.19 10,743,655.71 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 9,866,311.79 9,134,313.89 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 20,985,069.98 19,877,969.60 
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18. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

ณ วนัท่ี31ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาทอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ MOR‟3.00 ต่อปีซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 35 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 (หน่วย:บาท) 

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 2562 2561 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 675,244.00 406,294.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,159.00 213,180.00 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 417,648.00 (700,938.00) 

รวมค่าใชจ่้าย 1,312,051.00 (81,464.00) 

ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้   

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั 8,766,376.00 9,467,314.00 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 417,648.00 (700,938.00) 

รวมภาระผกูพนั 9,184,024.00 8,766,376.00 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,766,376.00 9,529,040.00 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 675,244.00 406,294.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,159.00 213,180.00 

หกัผลประโยชน์โครงการจ่าย - (681,200.00) 

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ 3,216,340.00 - 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 417,648.00 (700,938.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 13,294,767.00 8,766,376.00 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ปี 2562  ปี 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ 

การเกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

อตัราคิดลด 1.32 2.50 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน 2.25 2.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00‟20.00 0.00‟15.00 

อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 

 (หน่วย:บาท) 

การเปลีย่นแปลงสมมติฐาน 31 ธันวาคม 2562 

การปรับปรุงมลูค่าตามประสบการณ์จริง (740,178.00) 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ (6,572.00) 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 1,164,398.00 

รวม 417,648.00 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานโดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย:บาท) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพิม่ขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) (820,237.00) 913,066.00 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) 969,704.00 (886,863.00) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ10.0) (111,863.00) 114,577.00 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าวแต่ได้

แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป “ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึง

ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั” ดงันั้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบ

ต่อการตั้งสํารองผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 3.22 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต เป็น

ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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20. หน้ีสินอ่ืน 
 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,724,486.93 7,284,172.22 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 4,281,584.10 4,240,381.09 

อ่ืนๆ 21,224,715.36 4,620,551.67 

รวม 40,230,786.39 16,145,104.98 

21. เงินปันผลจ่าย 

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ

หุน้จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาทจาํนวน 12 ลา้นหุ้นรวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงิน

ปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ

หุน้จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาทจาํนวน 12 ลา้นหุน้รวมเป็นเงิน 12 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงิน

ปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

22. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
 (หน่วย:บาท) 

 2562 2561 

ค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่า
สินไหมทดแทน 25,281,375.59 25,186,545.93 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 9,188,840.89 8,088,462.79 

ค่าภาษีอากร 2,390,263.74 1,394,068.32 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 208,605.14 - 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,145,000.00 1,295,000.00 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 8,012,920.59 7,333,196.66 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 46,227,005.95 43,297,273.70 
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23. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
 (หน่วย:บาท) 

 2562 2561 

ผู้บริหาร   

เงินเดือนและค่าแรง 11,667,824.00 11,249,040.00 

ค่าใชจ่้าย‟โครงการสมทบเงิน 179,808.00 195,432.00 

อ่ืนๆ 1,957,803.90 2,293,837.59 

 13,805,435.90 13,738,309.59 

พนักงานอืน่   

เงินเดือนและค่าแรง 17,605,887.00 20,025,599.00 

ค่าใชจ่้าย‟โครงการสมทบเงิน 239,586.18 263,083.06 

อ่ืนๆ 3,413,658.51 2,022,694.28 

 21,259,131.69 22,311,376.34 

รวม 35,064,567.59 36,049,685.93 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี้   

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 6,170,000.00 6,872,220.000 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 2,468,192.00 2,695,920.00 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 26,426,375.59 26,481,545.93 

รวม 35,064,567.59 36,049,685.93 

24. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุก

รายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 11,928,987.90 13,350,549.59 

ผลประโยชน์ระยะยาว 1,876,448.00 387,760.00 

รวม 13,805,435.90 13,738,309.59 
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25. ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   (หน่วย:บาท) 

 จ านวนก่อนภาษี 
ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย)ภาษ ี

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562    

ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน 

จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน (13,200,061.84) 2,640,012.37 (10,560,049.47) 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (417,648.00) 83,529.60 (334,118.40) 

รวม (13,617,706.84) 2,723,541.97 (10,894,167.87) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561    

ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน (25,380,627.11) 5,076,125.42 (20,304,501.69) 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 700,938.00 (140,187.60) 560,750.40 

รวม (24,679,689.11) 4,935,937.82 (19,743,751.29) 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับประกนัภยั 

รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้ งต่อชีวิต 

ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับประกนัภยัได ้

ปัจจยัความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า

สินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของ

ผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับประกนัภยัของบริษทั

ฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับ

ประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภท   ต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณา

ปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

ไดมี้การบริหารความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัให้มีการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะ

ราย (Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียง

ท่ีเกิดจากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็น

ระบบ รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วน
ที่ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วน
ทีป่ระกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

อคัคีภยั 18,947,680.17 (4,366,272.47) 14,581,407.70 19,509,807.32 (4,164,394.06) 15,345,413.26 

ทางทะเลและขนส่ง 4,107,181.94 (1,543,432.21) 2,563,749.73 5,254,390.18 (2,358,975.39) 2,895,414.79 

รถยนต ์ 145,535,508.49 (7,358,299.06) 138,177,209.43 56,556,398.87 (2,755,436.47) 53,800,962.40 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 622,862.91 (261,505.49) 361,357.42 1,247,600.61 (264,215.22) 983,385.39 

เบด็เตลด็ 21,039,301.52 (12,873,941.96) 8,165,359.56 15,668,546.52 (7,536,190.63) 8,132,355.89 

รวม  190,252,535.03 (26,403,451.19) 163,849,083.84 98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.79 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

อคัคีภยั 5,032,978.69 94,676.67 5,127,655.36 15,310,656.84 (4,740,720.70) 10,569,936.14 

ทางทะเลและขนส่ง 4,700537.60 (631,598.56) 4,068,939.04 1,792,208.48 (339,504.35) 1,452,704.13 

รถยนต ์ 63,286,004.37 (1,427,612.19) 61,858,392.18 33,654,449.57 (812,018.01) 32,842,431.56 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 191,956.4 (20,285.06) 171,671.34 622,036.39 (46,363.71) 575,675.68 

เบด็เตลด็ 11,893,795.33 (8,372,120.09) 3,521,675.24 4,503,310.02 (2,002,919.05) 2,500,390.97 

รวม  85,105,272.39 10,356,939.23 74,748,333.16 55,882,661.30 7,941,522.82 47,941,138.48 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจากความผนั

ผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและ

หลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการ

จดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 
ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

อตัราส่วนค่าสินไหมสัมบูรณ์ +1% 3,371,949 2,860,359 (2,860,359) 

 -1% (3,371,949) (2,860,359) 2,860,359 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหม +1% 532,799 532,799 (532,799) 

ท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ -1% (532,799) (532,799) 532,799 
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26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ความเส่ียงทางการเงิน 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  107 เ ร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ีย

ประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินใหกู้ย้มื และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ บริษทัฯ 

มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

(ก) ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเ ส่ียงด้านเครดิต หมายถึง  ความเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไว้กับ 

บริษทั ฯ รวมถึงโอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่าสินไหมทดแทนให้กบั

บริษทัฯ ได ้ในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูงทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดัการความเส่ียง โดยกาํหนดนโยบาย

การกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ และยงัมีการ

ติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหมี้ความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับประกนัภยัต่อในประเทศ บริษทัฯ 

จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวนิาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการ

ดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน 

(ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯจะ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่
อตัราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา  
ดอกเบีย้ 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริง   

(ร้อยละต่อปี) 

 ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
 หรือวนัครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 53,022,357.90 - 53,022,357.90 0.00 ‟ 1.10 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 30,325,742.29 30,325,742.29 - 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  - 

สํารองสินไหมทดแทนส่วนท่ี

เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 10,356,939.23 10,356,939.23 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 26,400,176.00 26,400,176.00 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,000,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00 - 5.00 

ตราสารทุน - - - - 211,123,258.22 211,123,258.22 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 48,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 - - 306,000,000.00 1.74 - 5.50 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 120,930,000.00 14,000,000.00 - - - 134,930,000.00 0.65 - 1.70 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 5.275 - 5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง - 

ค่าสินไหมทดแทน - - - - 85,105,272.39 85,105,272.39 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 20,985,069.98 20,985,069.98 - 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่
อตัราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา  
ดอกเบีย้ 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริง   

(ร้อยละต่อปี) 

 ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
 หรือวนัครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11,875,195.93 - 11,875,195.93 0.00 ‟ 1.35 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 28,984,979.72 28,984,979.72 - 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  - 

สํารองสินไหมทดแทนส่วนท่ี

เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 7,941,522.82 7,941,522.82 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 8,902,865.15 8,902,865.15 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00 ‟ 5.00 

ตราสารทุน - - - - 230,177,448.06 230,177,448.06 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 52,000,000.00 104,000,000.00 77,000,000.00 - - 233,000,000.00 1.97 ‟ 4.95 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 - - - - 169,930,000.00 0.65 ‟ 1.60 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 8,547,522.64 - 8,547,522.64 5.275 ‟ 5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง - 

ค่าสินไหมทดแทน - - - - 55,8982,661.30 55,882661.30 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 19,877,969.60 19,877,969.60 - 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

(ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึง

กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหา

เงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้

บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงสภาพคล่องในการจดัหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดาํเนินงาน เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

การระดมเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต ให้อยูใ่นภาวะท่ีสามารถจะดาํเนินการจ่ายชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและ

ครบถว้น รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผูรั้บประกนัต่อ หรือเรียกร้องจากผูก้ระทาํผิดในกรณีท่ีสินไหม

รายนั้นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 วนัท่ีครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
(หน่วย:บาท) 

 

31 ธันวาคม 2562 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 – ปี  มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 - - - - 53,022,357.90 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 30,325,742.29 - - - 30,325,742.29 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 10,356,939.23 - - - 10,356,939.23 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 26.400.176.00 - - - 26,400,176.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 178,930,000.00 233,600,000.00 45,000,000.00 211,123,258.22 668,653,258.22 

เงินให้กูย้มื - 122,550.75 331,339.67 6,827,876.14 - 7,281,766.56 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

หน้ีสินตามสญัญาประภยั - 85,105,272.39 - - - 85,105,272.39 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 20,985,069.98 - - - 20,985,069.98 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย:บาท) 

 

31 ธันวาคม 2561 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 – ปี  มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 - - - - 11,875,195.93 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 28,984,979.72 - - - 28,984,979.72 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 7,637,691.61 - - - 7,637,691.61 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 8,902,865.15 - - - 8,902,865.15 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00 230,177,448.06 649,707,448.06 

เงินให้กูย้มื - 112,809.26 472,573.27 7,962,170.11 - 8,547,552.64 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

หน้ีสินตามสญัญาประภยั - 51,191,021.96 4,691,639.34 - - 55,882,661.30 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 19,877,969.60 - - - 19,877,969.60 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมหมายถึงจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ

ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วธีิการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดแต่หาก

ไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมไดมู้ลค่ายติุธรรมจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 

(ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการคิดดอกเบ้ียใน

อตัราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกันภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ

ประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ดงักล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

(ข)  เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาด คาํนวณดงัน้ี 

 หุน้ทุน คาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

(ค)  เงินลงทุนในตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ง)  เงินใหกู้ย้มืแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสด 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับการรับประกนัภยัและการทาํประกนัภยัต่อเป็นเงินตรา

ต่างประเทศโดยบริษทัไม่ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงอยา่งไร

ก็ตามผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัฯไม่มีผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวอย่างเป็นสาระสําคัญเน่ืองจากวิธีปฏิบัติของสัญญา

ประกนัภยัรายใหญ่จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเดียวกนัระหวา่งสญัญารับประกนัภยักบัสญัญาเอาประกนัภยัต่อ 

27. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวนิาศภยั 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัฯคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการดาํรง

เงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั 

(หน่วย:บาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 2561 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมตน้ปี 4,384,967.69 3,923,460.10 

เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 1,028,097.14 461,507.59 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 5,413,064.83 4,384,967.69 

29. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้า

ประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 

30. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 เงินฝากธนาคารจาํนวน 55.00 ลา้นบาท และ 20.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็น

หลกัทรัพยใ์นการวางเป็นสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

31. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ               

พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 ของ

เงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรจาํกดัซ่ึง

จะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

และ พ.ศ.2561 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.42 ลา้นบาท และ 0.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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32. สาํรองตามกฎหมาย 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

33. กาํไรต่อหุน้ 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

(หน่วย:บาท) 

 2562 2561 

กาํไรสาํหรับปี (31,050,936.76) 6,199,547.23 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 12,000,000 12,000,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) (2.59) 0.52 

34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ไดรั้บ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์

เดียว คือ ในประเทศไทย ดงันั้นรายไดก้าํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ และ

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนงานดาํเนินงาน โดยแยก

เป็นประเภทของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
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การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 ดงัน้ี 

(หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
ประกนัอคัคภียั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั       
เบ็ดเตลด็ 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 37,706,880.30 8,760,900.31 319,704,057.58 1,172,949.33 47,511,378.82 414,856,166.34 

หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 8,637,585.17 3,354,258.18 16,171,236.53 498,351.11 30,767,531.35 59,428,962.34 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 29,069,295.13 5,406,642.13 303,532,821.05 674,598.22 16,743,847.47 355,427,204.00 

บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 764,005.56 331,665.06 (84,376,247.03) 622,027.97 (33,003.67) (82,691,552.11) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 29,833,300.69 5,738,307.19 219,156,574.02 1,296,626.19 16,710,843.80 272,735,651.89 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 6,062,755.62 1,205,240.82 2,544,508.19 176,859.33 6,979,391.39 16,968,755.35 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 35,896,056.31 6,943,548.04 221,701,082.21 1,473,485.52 23,690,235.19 289,704,407.24 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 16,258,631.48 3,489,648.06 91,168,663.96 668,100.24 10,678,735.58 122,263,779.32 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,869,617.22 1,285,870.63 39,190,766.09 175,116.57 4,664,236.94 54,185,607.45 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,327,470.86 1,937,929.49 150,829,342.82 6,687.82 2,575,582.15 158,677,013.14 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 28,455,719.56 6,713,448.18 281,188,772.87 849,904.63 17,918,554.67 335,126,399.91 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      46,227,005.95 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      381,353,405.86 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (91,648,998.62) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,103,427.22 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน      17,204,980.00 

รายไดอ่ื้น      16,655,732.69 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      (37,684,858.71) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      6,633,921.95 

ขาดทุนสาํหรับปี      (31,050,936.76) 
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 การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
(หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ประกนัอคัคภียั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั       
เบ็ดเตลด็ 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 38,227,935.55 10,349,016.20 107,661,127.37 2,220,584,.53 30,224,283.68 188,682,947.33 

หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 7,935,392.92 4,724,374.98 5,228,463.26 493,404.97 14,447,153.52 32,828,789.65 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,292,542.63 5,624,641.22 102,432,664.11 1,727,179.56 15,777,130.16 155,854,157.68 

บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (245,714.19) (181,878.27) 860,877.22 13,294.01 480,903.05 927,481.82 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,046,828.44 5,442,762.95 103,293,541.33 1,740,473.57 16,258,033.21 156,781,639.50 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 3,286,845.28 2,042,033.13 891,296.31 170,467.84 5,255,191.61 11,645,834.17 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 33,333,673.72 7,484,796.08 104,184,837.64 1,910,941,41 21,513,224.82 168,427,473.67 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,508,402.01 1,307,520.33 51,404,674.76 1,095,674.96 1,516,919.07 63,833,191.13 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,986,346.15 1,476,088.81 13,970,911.29 571,510.00 4,762,341.45 29,767,197.70 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 4,570,011.58 2,454,209.70 45,413,113.23 6,678.75 1,099,876.40 53,543,889.66 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 22,064,759.74 5,237,818.84 11,778,699.28 1,673,863.71 7,379,136.92 147,144,278.49 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      43,287,273.70 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      190,441,552.19 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (22,014,078.52) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,194,324.80 

รายไดอ่ื้น      7,509,672.17 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      5,689,918.45 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      509,628.78 

ขาดทุนสาํหรับปี      6,199,547.23 
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การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:บาท) 

 
ประกนัอคัคภียั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบัติเหตุ  
ส่วนบุคคล 

ประกนัภยั  
เบ็ดเตลด็ 

สินทรัพย์ที่                 
ปันส่วนไม่ได้ 

รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 26,201,916.22 5,520,159.35 33,505,304.37  658,396.05 36,177,533.29 798,287,040.45  900,350,349.73 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 22,731,019.21 5,116,215.01 22,909,250.92 954,663.71 16,879,385.78 730,914,989.89 799,505,524.52 

หนีสิ้น        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 47,626,427.34 10,306,664.74 212,200,972.59 859,757.16 36,096,572.10 57698,303.60 371,788,424.53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 58,897,300.94 9,320,569.25 96,541,108.47 2,075,048.71 22,598,113.26 33,566,354.06 222,998,494.69 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากผูเ้อาประกนัรายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของเบ้ียประกนัภยัรับ

ของกิจการ 

35. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จาํกดัและภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนเงินรวม 89.93 ลา้นบาท และ 54.93               

ลา้นบาท ตามลาํดบัใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินฝากธนาคาร   
คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00 20,000,000.00 

หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00 14,000,000.00 

หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 55,000,000.00 20,000,000.00 

คํ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00 500,000.00 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00 430,000.00 

รวม 89,930,000.00 54,930,000.00 
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36. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั 

คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็น

จาํนวนเงินโดยรวมประมาณ 0.18 ลา้นบาท และ 0.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

คดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์าํนวน 0.18 ลา้นบาท และ 0.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึง

การพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ และส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดวา่จะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อผลเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจาํนวน 0.19 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น

จาํนวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาว รายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,464,236.00 2,464,236.00 

รวม 2,464,236.00 2,464,236.00 

37. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผล

กาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 

38. การอนุมติังบการเงิน 

 กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 
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ท าเนียบสาขา 

 

1.  ส านักงานใหญ่  ท่ีอยู่ 

ท่ีอยู ่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ 02 ‟ 276-1024  
โทรสาร  02 ‟ 275-4919 

อีเมล ์ charanins@charaninsurance.co.th   

2.  สาขาเชียงใหม ่ ท่ีอยู่ 

ท่ีอยู ่ 280 - 280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โทรศพัท ์ 0-5380-6618 

โทรสาร  0-5380-6620 

อีเมล ์ cm@charaninsurance.co.th 

3.  สาขาขอนแก่น ท่ีอยู่ 

ท่ีอยู ่ 377/1 - 3 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท ์ 0-4347-2295    
โทรสาร 0-4347-2296   
อีเมล ์ kk@charaninsurance.co.th 

4.  สาขากระบี ่ ท่ีอยู่ 

ท่ีอยู ่ 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 81000 

โทรศพัท ์ 0-7562-4083 

โทรสาร 0-7562-4084 

อีเมล ์ kb@charaninsurance.co.th 
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